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1. ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

– WYMAGANIA OGÓLNE CPV - 45000000-7 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Specyfikacja dotyczy zakresu prac ujętych w ramach zadania pod nazwą: 

"Wymiana dźwigów nr 11 i 12 obsługujących Taras Widokowy XXX kondygnacji PKiN" 
Pałac Kultury i Nauki 

Plac Defilad 1, 00 - 901 Warszawa 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, 
dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (ST). 
1.4. Określenia podstawowe: 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami 
i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami 
i urządzeniami, obiekt małej architektury; 
1.4.2. Budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i 
dach; 
1.4.3. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno 
stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska 
odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla 
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową.  
1.4.4. Robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.5. Remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.4.6. Urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.7. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 



4 | S t r o n a  

1.4.9. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć protokoły odbiorów częściowych 
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 
i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.4.10. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy 
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.4.11. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.12. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno 
- budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, 
1.4.13. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 
1.4.14. Organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie 
z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z poźn. zm.). 
1.4.15. Obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony 
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym 
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.16. Opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 
za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.17. Drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.4.18. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.4.19. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.20. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w 
rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.21. Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 
jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.4.22. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.23. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.26. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 
budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą 
do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1.4.27. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.28. Grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 
1.4.29. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
1.4.30. Instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.31. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.  
1.4.32. Normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 
zasadami działania tych organizacji. 
1.4.33. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.34. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. 
1.4.35. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego 
oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z 
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe 
z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004r. 
1.4.36. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona 
w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 
zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 
w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie 
prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacją, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren robót 
budowlanych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu terenów 
do chwili odbioru końcowego robót. 
1.5.2. Dokumentacja: 
Przekazana dokumentacja ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 
dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
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1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją i SST: 
Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 
rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości 
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją i SST. Wielkości określone 
w dokumentacji i w SST 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 zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane 
materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu robót: 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie trwania realizacji 
kontraktu 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, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót 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 robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
− lokalizację baz, warsztatów, 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 odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach szkolnych i magazynowych 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. Ochrona własności publicznej i prywatnej: 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie robót, takie jak 
rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na terenie robót. 
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1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów: 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy: 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 
osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 
wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 
umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót: 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów: 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca będzie 
przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń 
i inne odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁ: 
2.1. Źródła uzyskania materiałów: 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania 
lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. Pozostałe 
materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym: 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Każdy 
rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów: 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo 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 materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorem nadzoru. 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów: 

Jeśli dokumentacja lub SST przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
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zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
3. SPRZĘT: 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST 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 spełniał 
normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja lub SST 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. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie 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, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych: 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu robót. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ), 
− projekt organizacji budowy. 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją, 
wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a 
także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 
wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi 
Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI: 
6.1. Program zapewnienia jakości: 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
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sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje 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, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany 
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
− 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 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. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji i SST. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
i robót ponosi Wykonawca. 
6.3. Badania i pomiary: 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W można 
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 Inspektora nadzoru. 
6.4. Raporty z badań: 

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

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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umożliwienia jemu kontroli zapewniona 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 SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. 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 SST. W takim 
przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 
6.6. Certyfikaty i deklaracje: 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i 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 informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. 
(Dz. U. 99/98). 
− posiadają 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 SST. 
− znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998r. (Dz. U. 
98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.7. Dokumenty budowy: 
6.7.1. Książka obmiarów: 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie 
w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.7.2. Dokumenty laboratoryjne: 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.7.3. Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora 
i Wykonawcę w okresie trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na 
Wykonawcy.  
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej 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, dokonywane 
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
− datę przyjęcia placu budowy, 
− datę rozpoczęcia robót, 
− uzgodnienia przez Inspektora PZJ i harmonogramów robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,\ 
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− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  
w robotach, 

− uwagi i polecenia Inspektora, 
− daty wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
− zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów robót, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PW, 
− dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
− dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem autora 

badań, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
Inspektorowi do akceptacji. 
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem 
stanowiska ich przyjęcia. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawcę 
do ustosunkowania się do jego treści. 
6.7.4.Pozostałe dokumenty budowy: 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyżej wymienionych, następujące dokumenty: 
− protokoły przekazania terenu budowy, 
− umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
− protokoły odbioru robót, 
− protokoły z narad i ustaleń, 
− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.7.5.Przechowywanie dokumentów budowy: 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie 
z dokumentacją i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej, w SST nie 
zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymaganą do płatności na rzecz Wykonawcy określoną 
w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów: 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i w 
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi 
w dokumentacji i kosztorysach w przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
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Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
− odbiorowi robót ulegających zakryciu, 
− odbiorowi robót zanikających, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
− odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także 
Inspektora. 
8.3. Odbiór częściowy: 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy): 

Zasady odbioru ostatecznego robót: 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót. Odbiór 
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów, 
o których mowa poniżej. 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, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe): 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające 

lub zamienne), 
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− protokoły odbiorów częściowych, 
− recepty i ustalenia technologiczne, 
− książki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST 

i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ). 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5.Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 
(końcowy) robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ustalenia ogólne: 

Podstawą płatności jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Stawka jednostkowa pozycji powinna 
uwzględniać wszystkie wymagania oraz czynności i badania składające się na jej wykonanie, 
określone w pkt 9 SST dla tej roboty i w Dokumentacji Projektowej. 
Stawka jednostkowa powinna obejmować: 
− robociznę bezpośrednią, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
− wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i 

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

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

− zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do stawek jednostkowych nie należy wliczać podatku 
VAT. 

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót 
objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach kontraktu. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
10.1. Ustawy: 
− Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyborach budowlanych z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. – o dozorze technicznym z późniejszymi zmianami. 
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− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska z późniejszymi zmianami. 
− Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych z późniejszymi zmianami. 
10.2. Rozporządzenia: 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany. (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1780). 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650) z późniejszymi 
zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) z 
późniejszymi zmianami. 

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

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) z 
późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. Nr 198, poz. 2041) z późniejszymi zmianami. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 
poz.2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003. 
− Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo - 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2. SST. NR 1 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROBOTY BUDOWLANE CPV 45210000-2 

a w tym: 
CPV 45111300-1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
CPV 45400000-1 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE A W TYM: TYNKOWANIE CPV 45410000-4; 
ROBOTY MALARSKIE CPV 45442100-8;POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN CPV 45430000-0;  
 
1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania robót 
budowlanych związanych z związanych z wymianą dźwigów nr 11 i 12 obsługujących Taras 
Widokowy XXX kondygnacji PKiN 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 
Projektowane prace polegać będą m.in. na: 
1.3.1. Roboty demontażowe i rozbiórkowe 
− Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych 
− Rozebranie konstrukcji  podestów z elementów stalowych - Demontaż stropu nadszybia 

(linownia) w konstrukcji stalowej dźwig nr 12. 
− Przebicie otworów o powierzchni 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o 

grubości do 15 cm 
− Wykucie z muru ościeżnic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - Demontaż stolarki 

drzwiowej (maszynownia 1szt., linownia 2szt, podszybie - 1szt.) 
− Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 - 

Demontaż stolarki okiennej (podszybie) 
− Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż 

klapy wyłazowej do maszynowni. 
− Rozebranie osłon ochronnych z kątowników z wypełnieniem z siatki stalowej - dźwig nr 12 

(linownia) 
− Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 - Demontaż 

wrót rewizyjnych do szybu windowego 
− Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub 

cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - Wyburzenie otworów 
związanych z instalacją wentylacyjną szybów 

1.3.2. Roboty ogólnobudowlane 
1.3.2.1. Wznoszenie i demontaż rusztowań 
− WZNOSZENIE RUSZTOWAŃ; DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ 
− Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m 
1.3.2.2. Roboty murarskie i tynkarskie 
− Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 ceg. lub zamurowanie otworów w ścianach 

na zaprawie cementowo-wapiennej 
− Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cementowej na ścianach i 

słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o 
powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu 

1.3.2.3. Obsadzenie nadproży prefabrykowanych 
− Podstemplowanie zagrożonych nadproży 
− Zaprawa cementowa - poduszki z zaczynu cementowego 
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− Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach murowanych na zaprawie cementowo-
wapiennej 

− Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 D (ściany działowe) i L-19 N (ściany nośne) 
− Rozebranie stemplowań nadproży 
1.3.2.4. Obsadzenie nadproży stalowych w istniejących ścianach 
− Podstemplowanie zagrożonych nadproży 
− Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach murowanych na zaprawie cementowo-

wapiennej 
− Zaprawa cementowa - poduszki z zaczynu cementowego (pod belki stalowe) 
− Wciągnięcie i ułożenie belek stalowych z osiatkowaniem - Dwuteowniki 180 mm 
− Uzupełnienie sklepień płaskich - obmurowanie końców belek 
− Okładanie (szpałdowanie) belek stalowych 
− Rozebranie stemplowań nadproży 
1.3.2.5. Szyb windowy 
− Zabezpieczenie drzwi folią 
− Skucie tynków - Skucie spękanych i odspojonych tynków na ścianach szybów windowych 

dźwigu - przyjęto 10% z całej powierzchni ścian szybu Krotność = 0.1 
− Gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie 
− Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach - przyjęto 10% z całej powierzchni 
ścian szybu  

− Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 
− Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 
− Malowanie ognioochronne elementów stalowych wewnątrz szybów windowych do poziomu 

zabezpiecznia konstrukcji REI60 Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach 
poziomych 

− Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach poziomych 
− Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach poziomych 
− Powłoka ochronna - warstwa gruntująca na powierzchniach pionowych 
− Powłoka ochronna - warstwa pośrednia na powierzchniach pionowych 
− Powłoka ochronna - warstwa końcowa na powierzchniach pionowych 
1.3.2.6. Maszynownia 
− Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 
− Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym 

szpachlowaniem 
− Jednokrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowanych 

jednokrotnie - kanały techniczne 
− Powłoka ochronna, podłoga - BETONDUR 
− Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe 
− Gruntowanie podłoży  - powierzchnie poziome 
− Gładzie gipsowe gr. 3 mm na ścianach na podłożu z tynku 
− Gładzie gipsowe gr. 3 mm na stropach na podłożu z tynku 
− Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian 
− Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów 
1.3.2.7. Stolarka drzwiowa 
− Montaż drzwi stalowych EI 60; samozamykacz mechaniczny; nóżka blokująca pozycję skrzydła 
− Montaż klapy  luku montażowego o wytrzymałości ogniowej EI60. 
− Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych i zewnętrznych 
1.3.2.8. Naprawa po wymianie portali drzwiowych (wind 11 i 12) elementów kamiennych i 
drewnianych 
− Montaż obramień otworów o przekroju elementu do 0.03 m2 - portale drzwiowe 
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− Flekowanie elementów i wyrobów stolarskich pod malowanie przy wielkości pojedynczych 
fleków do 30 cm2 - uzupełnienie ościeży drzwiowych w portalach windowych 

− Bejcowanie listew o szerokości w rozwinięciu 5-10 cm  
1.3.2.9. Prace porządkowe 
− Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu, śmieci i innych materiałów - zebranie i 

złożenie zanieczyszczeń w pryzmy - 1,3 wsp. spulchnienia 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km - 1,3 

wsp. spulchnienia 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego np. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - 

1,3 wsp. spulchnienia Krotność = 19 
− Transport złomu np. samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym 

na odległość do 1 km 
− Transport złomu np. samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km 

Krotność = 19 
− Mycie po robotach malarskich okien, drzwi, bram garażowych 
− Mycie posadzek po robotach 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podanow ST 
(kod 45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną 
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
2.2.1. Roboty murowe 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna 
Zaprawa cementowa i cementowo-wapienna kl. 3, 5 i 7 MPa - wytwarzana na budowie lub 
dostarczona z węzła betoniarskiego (obowiązkiem Inspektora nadzoru inwestorskiego 
zatwierdzenie receptur na wytwarzane zaprawy wytwarzane na budowie), 
Zaprawa cementowa kl. 5 i 10 MPa - wykonana w węźle betoniarskim na budowie zgodnie z 
zatwierdzoną receptura przez Inspektora nadzoru. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
Cegła pełna 
Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996. 
Dane techniczne 
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− Klasa 150, 
− Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm, 
− Masa: ok. 4,0-4,5 kg 
− Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W)mK 
− Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 16% 
− Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa 
− Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15oC i odmrażania – brak 
uszkodzeń po badaniu, 
− Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
− Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne 
cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub jej pęknięcie. 
Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 
2 na 15 sprawdzanych cegieł 
3 na 25 sprawdzanych cegieł 
5 na 40 sprawdzanych cegieł. 
 
2.2.2. Montaż stolarki 
Stolarka drzwiowa 
Drzwi stalowe nieocieplone: 
− drzwi stalowe płaszczowe, bez progu, 
− odpornść ogniowa EI 60, 
− drzwi pełne, bez naświetli.  
− montaż poprzez ościeżnicę narożną, 
− jednoskrzydłowe, 
− malowane proszkowo na kolor zgodny z kolorystyką. 
 
2.2.3. Roboty tynkarskie i malarskie: 
Tynk wewn. cem. - wap.: 
- Lekki tynk cementowo - wapienny jest mieszaniną cementu, lekkich wypełniaczy mineralnych i 
modyfikatorów ułatwiających pracę z zaprawą i użytkowanie w warunkach wilgotnych.  
Produkt charakteryzuje się następującymi właściwościami: 
- bardzo dobra wytrzymałość na ściskanie, 
- dobra przyczepność, 
- niska absorpcja wody, 
- do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, 
- nakładanie następnej warstwy tynkarskiej dopiero po min. 24 godzinach, przy temperaturze +20°C 
i wilgotności względnej powietrza 50%, 
- gęstość objętościowa świeżej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3, 
- przyczepność do podłoża wartość ≥0,3 N/mm2, 
- współczynnik przewodzenia ciepła λ 0:0,464 W/mK, 
- reakcja na ogień: Klasa A1. 
Gipsowa zaprawa tynkarska: 
- Gipsowa zaprawa tynkarska jest to gotowa sucha zaprawa na bazie gipsu, lekkich kruszyw 
i dodatków modyfikujących.  
- Charakteryzuje się następującymi właściwościami: 

- łatwość w obróbce we wszystkich etapach robót, 
- nadaje się do tynkowania ręcznego, 
- długi czas obróbki, 
- równomierne twardnienie, 
- elastyczna, 
- odporna na uderzenia i nacisk, 
- umożliwia ścianom oddychanie, 
- reguluje klimat w pomieszczeniu, 
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- wysoka wydajność, 
- jednowarstwowa, 
- do wnętrz. 

Farba emulsyjna wewnętrzna: 
Przeznaczona jest do malowania ścian wewnątrz budynków. 
- Temperatura stosowania +5 do + 30° C. 
- Produkt nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0° C. 
- Czas schnięcia: od 2 do 12godz. 
- Odporna na działanie czynników atmosferycznych: światła i promieniowania UV. 
- Zapewnia prawidłowe oddychanie ścian. 
- Zalecana ilość warstw: 2. 
 
3. SPRZĘT: 
3.1. Wymagania ogólne: 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. 
Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych  
− młoty kujące i wyburzeniowe, 
− odkurzacze przemysłowe, 
− wyciągiem budowlanym do pionowego transportu odpadów lub innym urządzeniem o 

podobnym znaczeniu, 
− samochodami do transportu odpadów, 
− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 
− rusztowaniami, 
− sprzętem pomocniczym. 
 
Sprzęt do wykonywania robót murowych 
Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i zaakceptowany 
przez Inspektora nadzoru, np.: 
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz płaszczyzn: 
– pion murarski, 
– łatę murarską, 
– łatę ważoną, 
– wąż wodny, 
– poziomnicę uniwersalną, 
– łatę kierunkową, 
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz do 
wyznaczania kierunku, 
– sznur murarski, 
– kątownik murarski, 
– wykrój. 
B. Do przechowywania materiałów budowlanych na stanowisku roboczym: 
– kastrę na zaprawę, 
– szafel do zaprawy, 
– szkopek do wody, 
– palety na elementy murowe, 
– wiadra. 
C. Do obróbki elementów murowych: 
– młotek murarski, 
– kirkę, 
– oskard murarski, 
– przecinak murarski, 
– puckę murarską, 
– drąg murarski, 
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– specjalistyczne narzędzia do obróbki kamieni naturalnych. 
D. Do murowania: 
– kielnię murarską, 
– czerpak, 
– łopatę do zaprawy, 
– rusztowania. 
 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania tynkowania i malowania 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

− mieszarki do zapraw, 
− agregat do mechanicznego nakładania zapraw. 

Do realizacji zakresu robót można zastosować sprzęt typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki 
tynkarskie, łaty, kielnie, pace, szpachle, mieszadła do tynków, pojemniki, wiadra, pędzle, itp. 
 
4. TRANSPORT: 
4.1. Ogólne warunki: 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt 4 
„Wymagania ogólne”. 
4.2. Transport materiałów: 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu wielkością dostosowanego 
do ilości ładunku. Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne 
pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 
Transport materiałów z rozbiórek 
Materiały z rozbiórek i demontażu mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania określonych robót. Przewożony ładunek musi być zabezpieczony 
przed spadaniem lub przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia dróg publicznych oraz dojazdów na teren budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt.  
Wykonawca robót zobowiązany jest posiadać stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki 
odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach – Dz. U. Nr 62 poz. 628 
z późn. zm.)  
Transport elementów murowych  
Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i szkodliwymi wpływami 
atmosferycznymi. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 
widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 
składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 
atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 
Transport stolarki: 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu okna należy 
przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i 
uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu. 
Transport materiałów do robót malarskich: 
- Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i 
środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 
przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. Do 
transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 
zaleca się używać samochodów zamkniętych. 
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Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami 
lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach 
zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.  
- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robot i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach 
publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem 
formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.  
Transport i składowanie materiałów do płyt g-k: 
Płyty g-k składować należy na twardym suchym podłożu. Na paletach drewnianych o rozstawie 
desek co 35cm. Wszystkie wyroby gipsowe należy podczas transportu i magazynowania chronić 
przed działaniem wilgoci i czynników atmosferycznych. Pomieszczenie do składowania wyrobów 
gipsowych powinno mieć temperature powyej +5°C, i wilgotnosc do 70%. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe: 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonać ręcznie z wykorzystaniem prostych narzędzi.  
Zasady wykonywania robót rozbiórkowych i demontażowych 
Roboty należy prowadzić w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 06 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót rozbiórkowych.  
Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi Inspektorowi 
nadzoru i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie 
odbioru materiałów rozbiórkowych z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu.  
Należy powiadomić Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta o sposobie zagospodarowania 
odpadów powstałych w trakcie rozbiórek, podając rodzaj, ilość i okres ich wytworzenia oraz 
miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób.  
Podczas prowadzenia prac należy w szczególności przestrzegać następujących zasad: 
− usuwany element nie może powodować nieprzewidzianego spadania lub zawalenia się innego; 
− zabronione jest prowadzenie robót gdy zachodzi niebezpieczeństwo przewrócenia konstrukcji 

przez wiatr. Niedopuszczalne jest wykonywanie robót podczas wiatru powyżej 10 m/s.  
− niedopuszczalne jest przebywanie ludzi na niższych kondygnacjach podczas prowadzenia prac.  
− nie należy składować materiałów z rozbiórki na stropach, schodach czy innych konstrukcyjnych 

częściach budynku.  
− miejsca składowania materiałów z rozbiórek i demontażu muszą być tak dobrane aby nie 

zagrażały bezpieczeństwu i nie utrudniały komunikacji.  
 
Roboty rozbiórkowe należy przeprowadzić w następujący sposób: 
− Pokrycie i konstrukcję dachu rozbierać ręcznie, materiał przenieść poza obrys budynku. 
− Ściany rozbierać ręcznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub odwieść na miejsce 

składowania. 
− Stolarkę należy rozbierać ręcznie za pomocą narzędzi prostych. Materiały należy posegregować 

i odnieść lub odwieść na miejsce składowania. Elementy stolarki i ślusarki zakwalifikowane do 
odzysku należy wykuć z otworów oczyścić i składować. 

− Posadzki rozbierać ręcznie lub mechanicznie. Materiały należy posegregować i odnieść lub 
odwieść na miejsce składowania.  

− Wykop powstały po rozbiórce należy powiększyć lub zasypać gruzem i gruntem piaszczystym 
zagęszczanymi warstwami do poziomu podbudowy pod uzupełnienie nawierzchni.  

− Należy chronić przed zniszczeniem elementy, które według dokumentacji mają zostać 
zachowane.  
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− Odpady transportować tak aby nie zanieczyszczały placu budowy. Do wywozu odpady 
składować w kontenerach.  

 
5.2. Wykonywanie robót murowych 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, 
do pionu i sznura z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły 
należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Wnęki i bruzdy instalacyjne 
należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) 
mogą być wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 
− zakończyć roboty stanu surowego, 
− oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 
− sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian. 
Ścianki działowe 
Murowanie ścianek działowych wykonuje się po wypoziomowaniu pierwszej warstwy (zawsze na 
zaprawie tradycyjnej). Zaprawę cienkowarstwową rozprowadza się łyżką z gracą. Co drugą 
warstwę należy zakotwić do ściany nośnej przy użyciu specjalnych łączników ze stali nierdzewnej. 
Jeżeli w trakcie murowania występuje konieczność docięcia bloków do odpowiedniego wymiaru, 
można to wykonać na kilka sposobów: 
− za pomocą szerokiego przecinaka i młotka, 
− za pomocą piły tarczowej do kamienia, 
− za pomocą gilotyny. 
Spoiny w murach. 
− 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, 
a minimalna 10 mm, 
− 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania 
nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł utytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. Połączenie murów 
stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 
5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. Zamurowania i wypełnienia otworów 
grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki nie niższej niż 3. Należy je 
łączyć z murem istniejącym „na strzępia” lub stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych 
w co drugiej spoinie. 
Wykonanie murów 
Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian istniejących, a w przypadku wykonania w ścianie 
otworu drzwiowego – również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 
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a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 
do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, 
zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych 
(np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić 
stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
5.3. Roboty tynkarskie i malarskie wewnętrzne: 
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne wykonane ręcznie. 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże pod tynki cementowo-wapienne powinno być stabilne, mocne, czyste, suche, wolne od 
zanieczyszczeń i warstw słabo związanych z podłożem lub osłabiających wiązanie (tłuszcze, kleje, 
bitumy, pył, kurz, resztki farb i zapraw, środki antyadhezyjne itp.). Wszelkie większe ubytki, fugi, 
szczeliny instalacyjne itp. należy przed tynkowaniem wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. Na 
podłożach silnie nasiąkliwych (np. gazobeton) wykonać obrzutkę (szpryc) i pozostawić do 
wyschnięcia. Na podłoża gładkie i/lub nienasiąkliwe (np. beton) nałożyć pacą zębatą warstwę 
szczepną i pozostawić do wyschnięcia. 
Przygotowanie tynków: 
Suchą mieszankę tynkarską należy mieszać z wodą w mieszalnikach przepływowych lub 
agregatach tynkarskich. Można go również przygotowywać przy użyciu mieszadła elektrycznego 
(ewentualnie wiertarki wolnoobrotowej z mieszadłem) proporcje i czas mieszania dostosować do 
wymogów producenta. Przygotowywać porcje, które zostaną zużyte w ciągu około 2 godzin (czas 
zależny od temperatury). Nie dodawać więcej wody niż zalecana ilość, ponieważ obniży to 
wytrzymałość oraz zwiększy skurcz zaprawy. Niedopuszczalne jest „ulepszanie” wyrobu przez 
dodawanie piasku, cementu itp.  
Wskazówki wykonawcze: 
Przygotowaną mieszankę tynkarską należy nakładać przy użyciu agregatu tynkarskiego lub ręcznie. 
Tynk układać w jednej warstwie, narzucając go w dwóch cyklach roboczych w odstępie 
kilkudziesięciu minut (czas zależny od temperatury i wilgotności), stosując zasadę „mokre na 
mokre”. Grubość tak wykonanej warstwy powinna wynosić od 10 do 20 mm. Narzucony tynk 
równać i doprowadzić do płaszczyzny przy użyciu łaty. W razie potrzeby wykonania grubszego 
tynku należy pierwszą jego warstwę „przeczesać” poziomo pacą zębatą i zostawić do związania. 
Drugą warstwę tynku o grubości 10 - 20 mm można układać, zachowując przerwę technologiczną 
około 1 dzień / mm grubości pierwszej warstwy tynku.  
Po częściowym stwardnieniu tynk zacierać w zależności od potrzeb: tynk podkładowy - na ostro 
pacą styropianową lub drewnianą; tynk gładki/filcowany (np. pod malowanie) - równomierne 
zatrzeć na gładko pacą z gąbką lub filcem. Ewentualne uszkodzenia powierzchni w trakcie 
zacierania naprawiać na bieżąco. W miejscach zmian materiału podłoża (np. beton - cegła) i na 
podłożach niestabilnych konieczne jest stosowanie siatki zbrojącej z włókna szklanego 
powlekanego lub siatki stalowej ocynkowanej, spawanej punktowo (oczko 20x20 mm, ∅ 1 mm). 
We wszelkich narożnikach wypukłych ścian oraz otworów okiennych i drzwiowych zaleca się 
stosować siatkę zbrojącą oraz nierdzewne profile ochronne. Na dużych powierzchniach należy 
stosować dylatacje. 
Warunki atmosferyczne: 
Temperatura otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna 
wynosić od + 5°C do + 30°C. Nie można dopuszczać do gwałtownego przesuszenia tynku - w 
upalne dni lub przy silnie działającym ogrzewaniu tynk skrapiać wodą. Świeże zabrudzenia 
zaprawą zmywać wodą, stwardniałe usuwać mechanicznie.  
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Wykonanie robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8CC. W 
okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. W czasie 
malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń 
sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, 
wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami dla 
danego typu farby podkładowej. 
Gruntowanie. 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego 
rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe. 
Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową. 
Wykonywania powłok malarskich 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być 
jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki 
powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne 
warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 
 
5.4. Nadproża: 
− Nad projektowanymi przebiciami przez ściany murowane, zaprojektowano nadproża typu L-19. 

Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką dolną 
o szerokości 9 cm (klasa betonu: B20). Belki oprzeć na ścianach z każdej strony. Elementy 
układa się na murze, na zaprawie cementowej. Oparcie nadproży na murze powinno być nie 
mniejsze niż 15-2020 cm. Pustą przestrzeń między nimi wypełnia się betonem. 

− Nadproża dla ścian prefabrykowane typu L dla ścian nośnych (N) i działowych (D) o długości 
równej szerokości otworu w świetle +2x szerokość oparcia – wg dalszej części opracowania. 

− - Nadproża typu L-19 to prefabrykowane elementy żelbetowe w kształcie litery L ze stopką dolną 
o szerokości 9 cm (klasa betonu: C20/25). 

− - Belki oprzeć na ścianach na głębokość min. 15cm z każdej strony. 
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Zakres prac przy montażu nadproża w ścianach istniejących: 

− Stropy maksymalnie odciążyć . 
− Podeprzeć zagrożone stropy liniowo z użyciem dźwigarów montażowych. 
− Wytyczyć na ścianie rozmieszczenie projektowanej stolarki. 
− Skuć tynk po obu stronach projektowanego nadproża. 
− Wykuć bruzdę jednej strony ściany pod półki na głębokość ok 15-30cm. 
− Wykonać podparcie (poduszki) z betonu C25/30 gr. min 6 cm.  
− Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belek. Bruzdę wykuwać o jak najmniejszych 

wymiarach umożliwiających osadzenie belek i późniejsze uzupełnienie pustych miejsc 
zaprawą cementową. UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją o jak 
najmniejszej głębokości. 

− Osadzić belki nadprożowe prefabrykowane.  
− Zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na 

murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste 
− miejsca pomiędzy belkami a ścianą zaprawą cementową 1:3. 
− Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla belek z drugiej strony ściany. 
− Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. 
− Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie przekroczyć 

zarysu otworu. 
− Powstałe ościeża otynkować tynkiem cementowo-wapiennym. 

 
5.5. Stolarka drzwiowa:  
−  Montaż drzwi wykonywać: wstępnie klinami zamocować ościeżnice bez skrzydeł, dokładnie 

spr. prawidłowość jej ustawienia w dwóch płaszczyznach, przy zachowaniu zasady równych 
przekątnych, różnica nie może przekraczać 4 mm. 

−  Po ustawieniu drzwi, pomiędzy nim a wszystkimi bokami otworu musi pozostać szczelina 
odpowiedniej wielkości. W otworze bez węgarka montować w taki sposób, aby szczelina na 
górze miała szerokość 15-20 mm, na dole 40 mm, po bokach zaś mieściła się w granicach 
10-15 mm. Przy otworze z węgarkiem większy luz, w granicach 15-20 mm, wykonać 
w górnej części ościeżnicy. Ościeżnicę wbudować w otwór po zdjęciu skrzydeł drzwi. 

−  Ościeżnice mocować blachami kotwiącymi lub kotwami rozprężnymi ze stali nierdzewnej wg 
technologii wybranego producenta. 

−  Stolarkę drzwiową należy zamocować w ościeży poprzez kotwy stalowe mocowane 
do muru kołkiem rozporowym o średnicy min. 8 mm i długości min. 50 mm. 

−  Na tylnej stronie ościeżnicy następuje zakleszczenie kotwy w specjalnie przygotowanych 
do tego celu prowadnicach. Kotwy muszą być zamocowane w odległości min. 150 mm 
od wewnętrznego kąta drzwi, odległości między sąsiednimi kotwami powinny wynosić około 
500-700 mm. Po ustawieniu drzwi w otworze, nierówności kompensuje się klockami 
drewnianymi. Drzwi zostają unieruchomione klinami drewnianymi, a następnie 
wypoziomowane i ustawione w pionie. 

−  Gdy drzwi znajdują się w swoim prawidłowym położeniu, następuje zamocowanie kotew 
w murze. Zalecane jest stosowanie kołków rozporowych o średnicy min. 8 mm. W zależności 
od rodzaju muru należy stosować odpowiednie typy dybli uwzględniając zalecenia producentów. 
Otwarte przestrzenie należy wypełnić właściwą masą uszczelniającą 
(np. pianka poliuretanowa) i zamaskować miejsce połączenia drzwi z murem, 
tzn. zatynkować od strony wewnętrznej. 

−  Osadzone drzwi po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
−  Uszczelnienie pianką poliuretanową wykonać ostrożnie, aby nie spowodowało wykrzywienia 

ościeżnic, tak aby puchnąć miała możliwość wydostania się ze szczeliny 
na zewnątrz i tam tężała. Po stężeniu, nadmiar pianki, który wypłynął obciąć nożem. 
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5.5. Wtapianie siatki na ścianach szybu 
uwaga: przewiduję się szacunkową naprawę tynków w ilości ok. 30% wszystkich powierzchni 
ścian szybów. 
5.5.1. Warunki wykonania prac: 
a) Wymagania techniczne dotyczące podłoża: 
Zasadniczym warunkiem stosowania projektowanej metody jest trwałość podłoża. Podłoże 
powinno być nośne, czyste, suche, związane i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej, a także wolne od nalotów i 
wykwitów. Podłoże powinno być równe i płaskie. Do ocieplenia należy zastosować kompletny 
zestaw materiałów do dociepleń zgodnie z odpowiednią dla wybranego systemu Aprobatą 
Techniczną ITB.  
5.5.2. Prace przygotowawcze ścian: 
Prace należy rozpocząć od przygotowania podłoża. Podłoże powinno być wytrzymałe, czyste, 
związane i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność. Prace przygotowawcze 
obejmują zmycie podłoża. Miejsca szczególnie nierówne oraz braki powstałe po usunięciu 
wyprawy uzupełnić. W celu sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoża należy wykonać 
kontrolne przyklejenie próbek siatki z klejem z.  
5.5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej:  
Następnym etapem robót jest wykonanie warstwy zbrojonej siatką. Przed wykonaniem tej 
czynności należy upewnić się, że powierzchnia podlegająca zbrojeniu jest odpowiednio równa. Do 
wykonania warstwy zbrojącej zastosować aprobowaną siatkę 
z włókna szklanego oraz zaprawę do zatapiania siatki. 
Warstwę zbrojoną wykonać wtapiając w ułożoną na izolacji świeżą masę klejową, kolejne wstęgi 
siatki z zakładem min. 10 cm, a następnie bezzwłocznie zaszpachlować je na gładko tym samym 
materiałem, zwracając uwagę na dokładne otulenie siatki i zachowanie stałej grubości warstwy. 
Tkanina powinna być napięta i całkowicie wtopiona, umieszczona pomiędzy 1/3 a 1/2 grubości 
przekroju warstwy zbrojącej (licząc od zewnątrz). Dodatkowe paski siatki (25,0x35,0cm) należy 
nakleić (pod kątem 45°) w narożnikach otworów drzwiowych (szybowych).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

− sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją 
− kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie, 
− sprawdzenie przygotowania terenu, 
− kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
− sprawdzenie wymiarów wykopów, 
− sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów. 
− Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
Wymagania dotyczące materiałów murwych 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane  mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 
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Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach: 
do 100 cm szerokość 
wysokość 
ponad 100 cm 
szerokość 
wysokość 

 
 
+6, –3 
+15, –1 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
+6, –3 
+15, –10 
 
+10, –5 
+15, –10 

 
Kontrola jakości robót związanych z montażem stolarki 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, wskazaniami Inspektora, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  
Wymagania techniczne przy odbiorze robót. Odchylenia elementów stolarki nie powinny być 
większe niż: dla pionowych części elementu, (ościeżnic) od teoretycznego pionu + 1mm na długości 
1 m elementu , jednak nie więcej niż + 3 mm na całej długości boku dla poziomych części elementu 
od teoretycznego poziomu + 2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż + 5 mm 
na całej długości boku 
Szczelina między elementami a otworem, w którym okno jest osadzone, nie powinna być większa 
niż 1,75 cm dla stolarki PCV. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. 
Odchylenia od kąta prostego nie mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej 
we wrębach. Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w 
przypadku nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. 
Jeżeli montaż okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny "lekko" się otwierać i zamykać. 
6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie wymagane badania dadzą wynik dodatni, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik 
ujemny, należy całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. W razie 
uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 
a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności 
z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót. 
 
Roboty malarskie. 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5DC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
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- 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. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
Jednostka i zasady obmiarowania robót rozbiórkowych i demontażowych: 
− dla rozbieranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, konstrukcji żelbetowych oraz 

wywozu i utylizacji odpadów – 1m3, 
− dla rozebranych elementów stolarki, pokrycia dachu obróbek blacharskich, tynków okładzin 
ściennych i podłogowych – 1m2, 

− dla rozebranych elementów oświetlenia, zadaszeń zewnętrznych – kpl, 
− dla rozebranych rynien i rur spustowych – m, 
− rozebranych drzwi do 2m2- szt, 
− dla rozebranych elementów konstrukcji stalowych – kg. 
Jednostka i zasady obmiarowania dla konstrukcji murowych : 
Jednostką obmiaru jest 
− m2 ściany, 
− m3 ściany fundamentowej, 
− m ułożonych nadproży, 
− m ułożenia pustaków wentylacyjnych, 
− m3 ułożenia czapek betonowych kominowych, 
Jednostka i zasady obmiarowania montażu stolarki: 
Jednostki obmiarowe należy przyjmować zgodnie z przedmiarem robót. Jednostką obmiarową jest: 
- m2 obsadzenia stolarki,  
- szt. dopasowania stolarki, 
- kpl. montaż bram przemysłowych, 
- mb parapetów wewnętrznych,  
- mb tynków i malowania ościeży.  
Jednostka i zasady obmiarowania robót wykończeniowych: 
- Powierzchnię tynkowania i malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, 
według rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc o 
powierzchni każdego z nich do 0,5m2. Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, 
okien i drzwi, elementów ażurowych należy stosować uproszczone metody obmiaru. 
- Jednostką obmiarową montażu pścian działowych z g-k jest 1m2. 
- Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin 
malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu 
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
- wyposażenie szt. , kpl.  
Szczegółowe zasady obmiaru robót porządkowych:  
− jednostką obmiarową wywozy gruzu jest m3, 
− jednostką obmiarową utylizacji gruzu jest m3. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
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Odbiór robót murowych 
Sprawdzeniu podlegają: 
− wykonanie wszystkich przewidzianych robót, 
− sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych. 
W wyniku odbioru należy: 
− sporządzić częściowy protokół odbioru robót, 
− protokół odbioru robót zanikających, 
− dokonać wpisu do dziennika budowy, 
− sporządzić protokół odbioru kominiarskiego robót w stanie surowym. 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać 
za zgodne z wymaganiami SST i PB. 
 
Odbiór robót związanych z montażem stolarki 
Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia:  
− wymiarów otworów, 
− prostopadłości i równości ościeży,  
− mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących,  
− wilgotność murów  
− Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia:  
− osadzenia ościeżnic, 
− jakości osadzenia skrzydeł okiennych, 
− szczelności okien,  
− stałości skrzydeł okiennych w położeniu zamkniętym,  
− jakości powierzchni zewnętrznej,  
− ilości i wielkości okuć, sposobu zamocowania i działania okuć,  
− sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów. 
 
Odbiór robót wykończeniowych 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Odbiór tynków. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 
zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości laty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 ni i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 
między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 
- trwale ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór suchych tynków. 
Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/l m. 
Odbiór robót malarskich 
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 
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cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
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. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
Odbiór robót posadzkarskich należy wykonać wg. zasad podanych poniżej: 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta - powinien być on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza sie stosowania do robót materiałów., których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową, 
- sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy przeprowadzić na podstawie 
wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z 
dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000 - 7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
 
W przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych specyfikacją cena obejmuje: 

− wyznaczenie zakresu prac, 
− oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP oraz zabezpieczenie 

zachowanych elementów przed uszkodzeniem, 
− przeprowadzenie rozbiórki, 
− rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
− oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
− przetransportowanie odpadów do kontenerów, 
− selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
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W przypadku wywozu i utylizacji odpadów cena obejmuje: 
− załadunek odpadów, 
− zabezpieczenie ładunku, 
− przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
− utylizacje odpadów. 
 
Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2] ściany murowanej obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego 
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− przygotowanie i oczyszczenie podłoży, 
− murowanie ścian, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 
− likwidacje stanowiska roboczego, 
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
Ceny jednostkowe robót związanych z montażem stolarki będą obejmować: 
− roboty przygotowawcze (wykucia, rozkucia, itp.), 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i transportu na teren budowy,  
− obsadzenie stolarki,  
− roboty wykończeniowe (obsadzenie parapetów, tynki ościeży, malowanie ościeży 

wewnętrznych. 
 
Tynki 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
~ dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  
 
Suche tynki 
Płaci się za 1 m2 okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- przygotowanie podłoża, 
- mocowanie płyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem, 
- uporządkowanie miejsca pracy. 
 
Malowanie. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy 
gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem -rusztowań 
lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 
podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w 
naturze. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-/B10085:2000 Stolarka budowlana. 
− PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
− PN-C-81914:2002 - Farby do malowania wnętrz budynków. 
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− PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i 
wymagania. 

− PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia 
− PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i 

podobnych produktów. Metody przygotowania powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
− Katalog wyrobów Ceresit, wydanie Ceresit - 2001 rok. 
− Nowy Poradnik Majstra Budowlanego wydanie „Arkady” 2003,2004 r  
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3. SST. NR 2 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH - CPV – 45330000 – 9 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące: wykonania robót sanitarnych 
związanych z wymianą dźwigów nr 11 i 12 obsługujących Taras Widokowy XXX kondygnacji 
PKiN. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych 
z instalacjami sanitarnymi obejmują m. in.: 
− Demontaż istniejących kratek z siatką 
− Rozkucie otworów wentylacyjnych w ścianach w celu dostosowania do wymiarów klap 
− Klapa ppoż. o wymiarach 875x900mm (pionowa oś obrotu) z siłownikiem 
− Klapa ppoż. o wymiarach 1000x900mm (pozioma oś obrotu)  z siłownikiem 
− Klapa ppoż. o wymiarach 600x600mm z siłownikiem po prawej stronie, pozioma oś obrotu 
− Krata z siatką osłonową o wymiarach 995x1020mm + króciec połączeniowy o długości 283mm 
− Krata z siatką osłonową o wymiarach 1120x1020mm + króciec połączeniowy o długości 295mm 
− Krata z siatką osłonową o wymiarach 720x720mm + króciec połączeniowy o długości 145mm 
− Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do 8000 mm - udział 

kształtek do 35 % - na 18-24 -ej kondygnacji - obiekty modernizowane - podłączenie klap do 
systemy wentylacyjnego w korytarzu 

− Pomiar skuteczności wentylacji 
− Uruchomienie systemu wentylacji. 
 
1.4. Określenia podstawowe - definicje 
Instalacja wentylacji - Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do 
uzdatniania i rozprowadzania powietrza. 
Wentylacja mechaniczna - Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych 
wprowadzających powietrze w ruch. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000 - 7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Wymagania ogólne stosowania materiałów 

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. 
Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
 
2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, 
uszkodzeniu lub pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do 
instrukcji składowania opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek 
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muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych 
warunków panujących podczas procesu. tak aby. wyroby nie były poddawane żadnym szkodom. 

Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym materiałem. który 
mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak 
długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być 
płaska. wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na 
drugiej, lecz nie wyżej niż na 2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej 
spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w 
maksymalnych odstępach co 1.5 m.  

Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm o takiej wysokości, aby nigdy 
kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach 
i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe. rury o najgrubszej 
ściance winny znajdować się na spodzie. W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 
warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m. Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w 
ciągu 12 miesięcy należy je zabezpieczyć przed nadmiernym wpływem warunków 
atmosferycznych ( promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez zadaszenie. 
 
2.4. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
− Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych 

powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
− Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co 

najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
− Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 

uszkodzeń powłok ochronnych. 
− Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 

odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
− Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 

konserwacji lub wymiany. 
− Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 

uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
− Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny być zamontowane zgodnie z 

instrukcją producenta. 
− Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 
 
2.5. Przewody wentylacyjne 
Przewody wentylacyjne  powinny być wykonane z następujących materiałów: 
− Blacha stalowa ocynkowana zwijana. 
− Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny 

odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
− Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76001. 
− Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

03434. 
− Połączenia przewodów wentylacyjne  z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-

B-76002. 
 
3. SPRZĘT: 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien 
zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący 
właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i 
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dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 
Kierownik  Budowy. 

 
4. TRANSPORT: 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą 
uniknąć uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu 
pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego 
oraz przepisami BHP. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie urządzeń i materiałów do wbudowania 
powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny. Środki i urządzenia transportu 
powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów itp. niezbędnych 
do wykonania danego rodzaju robót.  

Zaleca się dostarczenie elementów instalacji sanitarnych i ich konstrukcji na stanowisko 
montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
z magazynu budowy. Dotyczy to głównie dużych, ciężkich elementów.  

Skład elementów instalacji sanitarnych wentylacyjnych powinien spełniać następujące 
warunki:  
− znajdować się możliwie blisko miejsca montażu, 
− mieć dogodny dojazd dla dostawy materiałów i elementów z zakładu wytwórczego,  
− mieć urządzenia do ładowania i rozładowywania elementów.  

Przywiezione ze składu na miejsce montażu elementy przewodów i urządzenia instalacji 
sanitarnych kompletuje się zgodnie z rysunkami montażowymi, według symboli znakowania, 
naniesionych na ich powierzchnie w zakładzie wytwórczym. Elementy połączeń nie wymagają 
opakowania. Do transportu, połączenia jednego typu i wielkości powinny być skompletowane 
i związane w wiązki. Wiązki jednakowych elementów połączeń powinny być oznakowane  

przy pomocy trwale zamocowanej przywieszki z oznaczeniem. Elementy połączeń należy 
przechowywać w miejscach zabezpieczonych przed odpadami atmosferycznymi.  

Elementy połączeń mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi, lecz powinny 
być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie kolejowym lub 
samochodowym należy przestrzegać przepisów transportowanych. Poszczególne warstwy 
przewodów powinny być przełożone listewkami drewnianymi, płytami kartonowymi Ilość warstw 
przewodów powinna być każdorazowo ustalana w zależności od przekroju przewodów i ich 
długości oraz masy jednostki 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 

Roboty związane z instalacjami sanitarnymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.  
5.2. Przewody wentylacyjnych 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych  z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-
B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów.  
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3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego 
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania. 

5) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia 
do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

6) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby 
ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

7) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 

− przewodów wentylacyjnych 
− elementów instalacji wentylacji 
− elementów składowych podpór lub podwieszeń. 
8) Możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechaniczne. 
9) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 

instalacji wentylacji. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów 
wentylacyjnych powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia 
przewodów. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych 
w przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

− przepustnice, klapy zwrotne 
− wentylatory 
 
5.4. Klapy ppoż. 
1) Klapy należy montować w odpowiedniej pozycji, tak aby oś obrotu i umiejscowienie 

siłownika było zgodne z projektem.  
2) Klapy będą montowane w ścianie oddzielenia pożarowego EI120 . Klapy należy uszczelnić 

zaprawą murarską cementową lub cementowo-wapienną, zapewniając zachowanie 
odpowiedniej odporności ogniowej. Przestrzenie pomiędzy klapami wypełnić materiałem 
ognioodpornym. 

3) Wykonać podłączenie elektryczne do siłownika klap ppoż. Klapy powinny być wyposażone 
w siłowniki ze sprężyną powrotną.  

4) Klapy zabezpieczyć poprzez montaż siatki osłonowej.  
5) Podczas montażu klap postępować zgodnie z wytycznymi producenta.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Kontrola działania 
6.2.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji  w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
d) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
e) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
f) Nastawienie układu regulacji  
g)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
h) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
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i) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
j) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
6.2.2. Procedura prac 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować 
stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy 
dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji 
wentylacji.  
6.3. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 

 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 
- m2 (metr kwadratowy) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 

8.2. Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z 
projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem 

projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie 
właściwości i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie 
i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji ; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji; 

Badania ogólne 
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a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych 
d) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
e) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 

zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Cena jednostkowa robót instalacji wentylacyjnej obejmuje: 
− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
− wartość zastosowanych urządzeń, 
− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
 
9.3. Płaci się za ustaloną ilość sztuk zamontowanych urządzeń i armatury wg cen jednostkowych 
robót. Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 

Wykonawca celem skalkulowania wartości jednostkowej robót może się posłużyć 
własnymi bazami cenowymi, rynkowymi cenami jednostkowymi robót lub publikowanymi w 
ogólnie dostępnych wydawnictwach Sekocenbud, Intercenbud, E-bis typ lub dokonać wyceny 
w oparciu o istniejące bazy normatywne KNR, KNNR, na bazie własnych lub publikowanych 
składników cenotwórczych.  

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
- PN 91.140.70 - Instalacje sanitarne. 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 
690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 
o przekroju prostokątnym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i 

badania; 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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4. SST. NR 3- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE - CPV – 45310000-3 

 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące prac dotyczących 
wykonania robót elektrycznych związanych z wymianą dźwigów nr 11 i 12 obsługujących 
Taras Widokowy XXX kondygnacji PKiN. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
instalacjami elektrycznymi i obejmują m. in.: 
1.3.1. Demontaże, zabezpieczenia instalacji 
− Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm2 od zacisków lub bolców 
− Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla 

prądu do 63 A 
− Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla 

prądu do 25 A 
− Demontaż rur o śr.do 48 mm stalowo-pancernych lub stalowych czarnych skręcanych 

złączkami, ułożonych na uchwytach 
− Demontaż przewodów o przekroju do 35 mm2 z rur instalacyjnych 
− Demontaż przewodów kabelkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 
− Demontaż opraw świetlówkowych z kloszem - roboty powyżej 12 kondygnacji 
− Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot 

(wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) - roboty powyżej 12 kondygnacji 
−  
1.3.2. Kable i przewody 
− Montaż uchwytów pod przewody kabelkowe układane pojedynczo z przyg.podłoża 

mechanicznie - przykręcanie do kołków wstrzeliwanych dla uchwytów kablowych 
− Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża 

mechanicznie - przykręcenie do kołków plastykowych w podłożu z cegły 
− Rury winidurowe o śr. do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - R 28mm 
− Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia 

do 40 cm - śr. rury do 40 mm 
− Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 

1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm 
− Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) 

wciągane do rur - YTDY8x1,0mm2 Krotność = 2 
− Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm2) 

wciągane do rur - YDYżo3x1,5mm2 
− Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) 

mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu Instalacje w budynkach 
powyżej 12 kondygnacji. - HTKSHekw PH90 1x2x1 

− Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 12-Cu/20-Al mm2) 
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu Instalacje w budynkach 
powyżej 12 kondygnacji. - NHXH-J FE180/90 5x2,5 

− Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) 
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu Instalacje w budynkach 
powyżej 12 kondygnacji. - NHXH-J FE180/90 5x50 
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− Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył do 24-Cu/40-Al mm2) 
mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu Instalacje w budynkach 
powyżej 12 kondygnacji. - YKY1x35mm2 

− Uszczelnienie przejść kablowych przez ściany i stropy oddzielenia przeciwpożarowego 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km 
− Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km 

Krotność = 20 
− Opłata na wysypisku 

 
1.3.3. Rozdzielnice 
− Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do 

podłoża przez przykręcenie - podłączenie 21 przewodów - bateria kondensatorów i 
harmonicznych 

− Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo prądowy 
10A-B 

− Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach - wyłącznik nadmiarowo prądowy 
16A-C 

− Rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach - rozłącznik 
bezpiecznikowy 3x100/160A 

− Podłączenie przewodów kabelkowych w powłoce polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój 
żył do 2.5 mm2) 

− Podłączenie przewodów pojedynczych w izolacji polwinitowej pod zaciski lub bolce (przekrój 
żył do 50 mm2) 

− Wykonanie opisów Tablic - opis projektowanych zabezpieczeń w rozdzielnicach 
 

1.3.4. Oprawy oświetleniowe 
− Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na gipsie, gazobetonie 

mocowane na kołkach plast. (il.mocowań 2) 
− Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z 

kloszem lub rastrem przykręcanych 1x40W - oprawa typ A wg projektu 
−  
1.3.5. Aparaty, osprzęt 
− Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych 

w podłożu z cegły 
− Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. o il. wylotów 3 i przekroju 

przewodów do 2.5 mm2 - mocowanych przez przykręcenie - puszka natynkowa 
− Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z 

wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 
− Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 80mm; il. wylotów 3, przekrój 

przewodu 2.5 mm2 
− Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 
− Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych 

mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem 
− Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe 

plastikowe w podłożu z betonu - aparat o 3-4 otworach mocujących 
− Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg z częściowym rozebraniem i 

złożeniem bez podłączenia (il. otworów mocujących do 4) - modem GSM 
− Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych w puszkach 

z podłączeniem Instalacje w budynkach powyżej 12 kondygnacji. - gniazdo wtyczkowe 230V, 
IP44, 16A 

1.3.6. Połączenia wyrównawcze 
− Łączenie przewodów uziemiających przez spawanie na ścianie - bednarka 120 mm2 
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1.3.7. Pomiary 
− Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 
− Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy) 
− Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następny pomiar) 
− Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) 
− Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) 
− Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 
− Następny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego 
− Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na stanowisku 
− Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych na tym 

samym stanowisku 
−  
1.4.Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w ST (kod 
45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej 
należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 
− dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 

oceny zgodności, 
− wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane 

specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane 
z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

− oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 

− wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu 
umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

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

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

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
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Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów 

dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1,3,4, 5. 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania 
na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach 
nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego 
przewodu. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 
10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze 
należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 
tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest używanie materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 
płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do 
+ 60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 
średnich.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów - klinowane w otworze z elementem 
trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 
zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre 
elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 
gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i 
sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 
IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 
montażu - występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkowe, podłogowe. W 
zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 
puszka sprzętowa φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 
przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
żyły do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 
być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 

Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 
grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo-wtynkowych: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków". 
− Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na 

podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 
− Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2. 



44 | S t r o n a  

− Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 

Podstawowe dane techniczne: 
− napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
− prąd znamionowy: do 10 A, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
− Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i przystosowane 

do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
− Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów lub 
przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 
podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 
Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 
1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
− napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 
− prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
− stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
− stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
Sprzęt oświetleniowy 

Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 
mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach 
stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych 
przypadkach. 
Zwody 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji odgromowej i uziemienia powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaleca się, aby wymiary elementów zastosowanych w ochronie odgromowej były dobierane, w 
zależności od rodzaju materiału i wyrobu zgodnie z wytycznymi PN-86/E-05003.01. 
Jako zwody poziome na dachu należy wykorzystać metalowe pokrycie dachu – blachodachówkę. 
Na kominach wykonać zwody poziome, nieizolowane, niskie. 
Przewody odprowadzające wykonać w rurach ochronnych w warstwie ocieplenia budynku. 
Jako materiały przewodzące stosować stal ocynkowaną. Przy układaniu zwodów poziomych należy 
zachowywać minimalne odległości od powierzchni podłoża nie mniej niż 2 cm.  
Kąty ochronne nieizolowanych zwodów pionowych i poziomych wysokich nie powinny 
przekraczać 45°. 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki: 
− są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i 

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

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów 
również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 
pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub 
w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem 
się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów 
(ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 
przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie 
należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche 
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B") lub w 
krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 
wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość 
żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. SPRZĘT: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po 
zakończeniu prac wykonać właściwe badania i pomiary instalacji. 
Sprzęt do wykonywania robót instalacji elektrycznych 
− młot udarowy elektryczny, 
− wyciąg, 
− wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t, 
− samochód dostawczy 0.9 t, 
− betoniarka wolnospadowa elektryczna, 
− spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A, 
− agregat prądotwórczy do 2.5 kVA, 
 
4. TRANSPORT: 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 
Roboty związane z instalacjami elektrycznymi należy powierzyć doświadczonej ekipie.  
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5.2. Zasilanie, bilans mocy 
Rozdzielnica elektryczna RWP3 
Na kondygnacji XXVIII, w pomieszczeniu technicznym KTP-3, zamontowana jest rozdzielnica 
elektryczna pożarowa – RWP3. Istniejącą rozdzielnicę należy zmodernizować montując w 
rezerwowych miejscach (pole nr 3.1 i pole nr 4.1), zabezpieczenia dla wlz zasilających dźwigi 11 
i 12, oraz dla zasilenia klap Ppoż w maszynowni. Istniejący kabel zasilający rozdzielnicę RWP3 
pozostaje bez zmian do dalszej eksploatacji.  
 
Tablice wstępne WG 
W maszynowni na XXXV kondygnacji budynku, zamontowane będą tablice wstępne dźwigów z 
wyłącznikami głównymi dedykowane dla wind 11 i 12.  
Projektuje się przewody zasilające: 
− od rozdzielnicy RWP3 do tablic WG nr 11, typu NHXH-J FE180/90 5x50mm², układanym n/t, 

na projektowanych uchwytach kablowych E90; 
− od rozdzielnicy RWP3 do tablic WG nr 12, typu NHXH-J FE180/90 5x50mm², układanym n/t, 

na projektowanych uchwytach kablowych E90; 
Projekt przewiduje doprowadzenie przewodów zasilających dla WG11 i WG12 oraz 
pozostawienie 3m zapasu. 
− od rozdzielnicy RWP3 do klap Ppoż w maszynowni, typu NHXH-J FE180/90 3x2,5mm², 

układanym n/t, na projektowanych uchwytach kablowych E90. 
 
Układ kompensacji mocy biernej i układu eliminacji wyższych harmonicznych 
Dla kompensacji mocy biernej i układu eliminacji wyższych harmonicznych przewiduje się 
montaż dwóch układów (każdy) składających się z: 
− szafy o wym 805x735x1800m (szer x gł x wys) 
− regulatora MRM 12e/6st. 
− dławików filtrujących 
− dławików szybkorozłącznych 
− wentylacji wymuszonej 
− baterii kondensatorów (52,5kVAr). 
 
Tablica wstępna z wyłącznikiem głównym WG, dźwig 11: 
− - moc zainstalowana Pz = 59,0kW 
− moc obliczeniowa Po = 59,0 kW  
− prąd obliczeniowy Io = 91,7A 

 
Tablica wstępna z wyłącznikiem głównym WG, dźwig 12: 
− - moc zainstalowana Pz = 59,0kW 
− moc obliczeniowa Po = 59,0 kW  
− prąd obliczeniowy Io = 91,7A 

 
MOC PROJEKTOWANYCH OBWODÓW NIE WPŁYWA NA BILANS MOCY CAŁEGO 
BUDYNKU. 
INWESTOR NIE WYSTĘPUJE DO ZAKŁADU ENERGETYCZNEGO O ZWIĘKSZENIE 
PRZYDZIAŁU MOCY. 
 
5.3. Układ pomiarowy energii elektrycznej 
Układ pomiarowy obiektu do rozliczenia z Zakładem Energetycznym pozostaje bez zmian do 
dalszej eksploatacji i jest poza zakresem opracowania. 
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5.4. Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Instalacja siłowa 
Instalacja siłowa obejmuje wewnętrzne instalacje rozdzielcze. Instalacje siłowe od rozdzielnicy 
RWP3 pomieszczenie KTP-3 do tablic wstępnych z wyłącznikami głównymi WG pomieszczenie 
maszynowni, należy prowadzić: 
- na XXVIII kondygnacji, na projektowanych uchwytach kablowych E90, n/t, 
- szachtach elektrycznych na projektowanych uchwytach kablowych E90,  
- w maszynowni na projektowanych uchwytach kablowych E90.  
 
Instalacja telefoniczna 
Do kontaktu między kabiną a służbami ratowniczymi należy wykorzystać istniejącą linię 
telefoniczną. Doprowadzoną do istniejących kabin windowych i maszynowni. 
 
Instalacja SSP 
Dźwigi seryjnie wyposażone będą w system sprowadzający kabinę na żądaną kondygnację w 
przypadku zadziałania instalacji SSP, w którą wyposażony jest budynek. Moduły SSP (M701) 
sterujące zjazdem wind na I kondygnację zamontowane będą w maszynowni (będą one zgodne z 
istniejącym systemem zamontowanym w budynku). 
Odpowiedni moduły zamontuje firma konserwująca instalację SSP w budynku, na zlecenie 
Inwestora w rozliczeniu z Wykonawcą. 
W maszynowni zamontowane będą klapy Ppoż. Lokalizacja montażu klap Ppoż zgodnie z 
wytycznymi branży sanitarnej. Klapy Ppoz należy zasilić z rozdzielnicy RWP3 przewodami 
ognioochronnymi NHXH-J FE180/90 3x2,5mm² na systemach samonośnych E90. Sterowanie 
pracą klap Ppoż należy wykonać przewodami HTKSHekw PH90 1x2x1mm² na systemach 
samonośnych E90 z szafki sterującej pracą urządzeń Ppoż zlokalizowaną na XXX kondygnacji. 
Sterowanie napędami klap pożarowych zrealizowane zostanie w oparciu o moduły e.LSK i 
moduły zasilające SKC. W pobliżu każdej z klap należy zamontować element sterująco zasilający 
SKC. Moduł SKC przeznaczony jest do zasilania i monitorowania pracy siłowników. Moduł 
pozwala na podłączenia jednej klapy z jednym siłownikiem. Zamienia napięcie sieciowe ~230V 
na napięcie zasilania dla siłownika ~24V. Do każdego modułu zostanie doprowadzone zasilanie 
230V AC z rozdzielnicy RWP3. Moduły SKC połączone będą do magistrali MP-Bus. Dostawa 
napędów do klap w zakresie branży sanitarnej. 
 
5.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Istniejące płaskowniki FeZn30x4mm należy podłączyć do konstrukcje dźwigów. Połączenia 
wykonać jako spawane. Wszystkie połączenia należy zabezpieczyć antykorozyjnie. Po wykonaniu 
instalacji należy wykonać pomiary. Zmierzona rezystancja uziemienia nie może przekraczać 10Ω. 
 
5.6. Zagadnienia BHP 
Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 
kabli, przewodów i urządzeń. 
Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym stosuje sie: 
w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV – SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE realizowane za 
pomocą rozłączników bezpiecznikowych, wyłączników różnicowo prądowych.  
Projektowany układ sieci TN-S. Bezpieczeństwo przeciwporażeniowe zapewnia również system 
szyn i przewodów wyrównawczych połączonych z uziemieniem. 
W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP przy pracach na 
wysokości, spawalniczych, montażowych, malarskich itp.  
Prace elektryczne może wykonywać pracownik, który ma aktualne uprawnienia zawodowe, 
potwierdzone zaświadczeniem kwalifikacyjnym „E”, ukończył 18 lat, posiada dobry stan zdrowia 
i został zapoznany z przepisami bhp. Pracownik zatrudniony przy robotach elektrycznych powinien 
być wyposażony w odpowiednią odzież roboczą, rękawice ochronne oraz torbę narzędziową. Osoby 
zatrudnione przy robotach elektrycznych powinny ściśle przestrzegać wszelkich przepisów bhp, 
obowiązujących przy danych urządzeniach elektrycznych. 
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Przed rozpoczęciem pracy należy: 
- Zapoznać się z dokumentacją i zaplanować kolejność poszczególnych etapów pracy. 
- Przygotować konieczne narzędzia z izolowanymi uchwytami, chroniącymi przed bezpośrednim 
porażeniem. 
- Przygotować konieczny sprzęt pomiarowy oraz niezbędny sprzęt izolacyjny, jak: rękawice 
dielektryczne, zabezpieczające przed skutkami przypadkowego dotknięcia dwóch przewodów o 
różnych potencjałach (kontrolowane co 6 m-cy), kalosze, dywaniki, pomosty izolacyjne i okulary 
ochronne w zależności od charakteru prowadzonych prac. 
Przy układaniu instalacji tymczasowych, jak i stałych w budynkach należy: 
- zwracać uwagę na zabezpieczenie jej przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
- Przy kuciu bruzd i otworów stosować okulary ochronne i rękawice. 
Wykonywanie linii napowietrznych i kablowych. 
- Prace na linii należy wykonywać po wyłączeniu napięcia. 
- Sprawdzić przy pomocy wskaźnika czy w odłączonym odcinku sieci nie występuje napięcie. 
- Przed przystąpieniem do przecinania kabli elektrycznych należy wyłączyć je spod napięcia; 
niezależnie od tego po zdjęciu z kabla pancerza i powłoki powinno się sprawdzić (wskaźnikiem 
neonowym) czy rzeczywiście napięcie zostało wyłączone, następnie kabel rozładować przez 
połączenie wszystkich żył z pancerzem. 
- Do przecinania kabla stosować piłę z izolowaną rączką i uziemiona oprawą piłki. 
PRACA NA WYSOKOŚCI. 
a. Stosować pasy bezpieczeństwa, których linki należy umocować do stałych części budynku, 
klamer, słupów itp. 
b. Stosować drabiny linowe tylko dopuszczone do użytku o pełnej sprawności technicznej. 
c. Mocować drabinę tylko w obecności majstra lub brygadzisty. 
d. Sieci i instalacje należy utrzymywać w należytym stanie technicznym, powstałe uszkodzenia 
usuwać niezwłocznie. 
e. Po zakończonej pracy należy usunąć tablice ostrzegawcze. 
ZABRANIA SIĘ: 
a. użytkowania urządzeń z uszkodzoną izolacją np. przewody do urządzeń ręcznych i ruchomych 
oraz gniazda wtyczkowe i wtyczki, 
b. naprawy bezpieczników poprzez drutowanie, 
c. pracy na liniach w czasie burzy i opadów atmosferycznych, 
d. podrzucania przedmiotów, osobom pracującym na wysokości, 
e. powtórnego włączania linii po samoczynnym wyłączeniu jej w przypadkach, kiedy na tej linii 
przed wyłączeniem pracowali ludzie, 
f. mocowania drabin linowych do kominów, rynien, masztów telewizyjnych, ław kominiarskich, 
stojaków elektrycznych itp. 
UWAGI KOŃCOWE. 
a. W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia instalacji, maszyny lub urządzenia należy 
niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć dopływ energii ze źródła zasilania oraz powiadomić 
bezzwłocznie swojego przełożonego 
b. Wszystkie urządzenia, odbiorniki i obwody elektryczne na placu budowy powinny mieć 
aktualne protokoły skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, z których jeden egzemplarz 
powinien znajdować się u kierownika budowy. 
c. Każdy z elektryków winien bezwzględnie znać i umieć stosować praktycznie podstawowe 
zasady ratownictwa porażonych prądem elektrycznym, które polegają na: 
- usunięciu porażonego możliwie szybko spod działania prądu, 
- stosowaniu sztucznego oddychania (nie wolno przerywać aż do chwili przybycia 
lekarza), 
- udzielenie pierwszej pomocy, 
- niezwłocznym wezwaniu lekarza. 
W trakcie realizacji instalacji należy : 
- roboty ziemne (wykopy) wykonywać ręcznie, szczególną uwagę zwrócić w miejscach przyłączy 
gazowych i elektrycznych. Wykopy na całej długości zabezpieczyć i oznakować. 
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- roboty na dachu wykonywać z przestrzeganiem zasad pracy na wysokości. Wszelkie uszkodzenia 
pokrycia dachowego uzupełnić i uszczelnić przed wilgocią 
- roboty na elewacjach wykonywać z podnośnika, wykorzystać rusztowania lub wykwalifikowane 
ekipy alpinistyczne 
Narzędzia i przyrządy używane podczas prac powinny posiadać atesty i dopuszczenia. Po 
zakończeniu prac wykonać właściwe badania i pomiary instalacji.  
 
5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych 
instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo przeciwpożarowe budynku: 
− wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w 

budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, 
kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V 

− W miejscach przejść przewodów przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych przewidzieć 
przepusty lub uszczelnienia pożarowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych 
oddzieleń przeciwpożarowych. 

− Dźwigi 11 i 12 zasilone będą z rozdzielnicy pożarowej RWP3, przewodami ognioochronnymi 
bez halogenowymi, montowanymi na systemach samonośnych – uchwytach E90. 

− Dźwigi 11 i 12 zostaną podłączone do instalacji SSP poprzez moduły sterownicze umożliwiające 
zjazd wind na kondygnację I po załączeniu instalacji SSP. 

− Klapy Ppoż w maszynowni podłączone będą do szafy sterującej urządzeniami pożarowymi. 
− Moduły sterownicze dla dźwigów podłączone będą przewodami ognioochronnymi na systemach 

samonośnych E90. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych instalacji 
piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
6.3. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
− zgodności połączeń z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
− stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej 

zastosowanych materiałów 
− pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami przeprowadzania badań 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą techniczną przy 
użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić minimum 200 Ω/V (dla 
zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane od sieci elektroenergetycznej np. przez 
transformator dwuuzwojeniowy. 
− stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
− sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
− poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 
− poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
− pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 
należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
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Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z 
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 
właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą 
zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za 
obniżoną jakość. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 
odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 
− organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
− dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
− dla kabli i przewodów: m, 
− dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
− dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
− dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl, 
− dla elementów instalacji piorunochronnej szt., m. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 
wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
− przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu, 
− instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branże lub 

odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. 
zasilanie pomp. 

Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 
prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi 
przepisami i projektem: 
− wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 
przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
− dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
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− dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 
kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem probierczym 
wykonuje się tylko jeden raz. 

Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-
61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
− określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
− ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące 
roboty instalacyjne uwzględniają również: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
− ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 
− usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, 
− likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 
niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań 
mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 

podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje. 
− PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza 
− PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne 
− PN-EN 60598-2-22:2015-01 Oprawy oświetleniowe -- Część 2-22: Wymagania szczegółowe -

Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego. 
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5. SST. NR 4 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

- INSTALOWANIE WIND - CPV – 45313100 – 5 

1. WSTĘP: 
1.1.Przedmiot SST: 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wymiany dźwigów nr 11 
i 12 obsługujących Taras Widokowy XXX kondygnacji PKiN. 
1.2. Zakres stosowania SST: 

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

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
montażem windy i obejmują m. in.: 
1.3.1. Demontaż istniejącego dźwigu nr 11 
− Demontaż istniejącego dźwigu szybkobieżnego 1200 kg/12 os., 6 m/s, 32 przyst. 
1.3.2. Montaż nowego dźwigu osobowego nr 11 
1.3.2.1. Montaż wyposażenia szybu i maszynowni 
− Montaż kompletnego dźwigu szybkobieżnego 1200 kg/12 os., 6 m/s, 32 przyst. 
1.3.2.2. Badania i pomiary instalacji dźwigu 
− Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 
1.3.2.3. Projektowane odbiory dźwigu 
− Dokumentacja wykonawcza dźwigu 
− Dokumentacja rejestracyjna UDT 
− Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków 
− Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny 

przystanek Krotność = 30 
− Komisja odbioru robót z udziałem organów DT - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, 

osobowy 
− Odbiór robót przez zleceniodawcę - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, 
1.3.3. Demontaż istniejącego dźwigu nr 12 
− Demontaż istniejącego dźwigu szybkobieżnego 1200 kg/12 os., 6 m/s, 33 przyst. 
1.3.4. Montaż nowego dźwigu osobowego nr 12 
1.3.4.1. Montaż wyposażenia szybu i maszynowni 
− Montaż kompletnego dźwigu szybkobieżnego 1200 kg/12 os., 6 m/s, 33 przyst. 
1.3.4.2. Badania i pomiary instalacji dźwigu 
− Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 
− Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 
− Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 
1.3.4.3. Projektowane odbiory dźwigu 
− Dokumentacja wykonawcza dźwigu 
− Dokumentacja rejestracyjna UDT 
− Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie do 2 przystanków 
− Regulacja dźwigu z drzwiami automatycznymi po montażu lub remoncie za każdy następny 

przystanek Krotność = 30 
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− Komisja odbioru robót z udziałem organów DT - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, 
osobowy 

− Odbiór robót przez zleceniodawcę - dźwig towarowy, towarowo-osobowy, osobowy, 
 
Zakres robót związanych z dźwigami nr 11 i nr 12 wynikający z innych opracowań i decyzji  
1. Z Aneksu do ekspertyzy naukowo-technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej 

wykonanej dla budynku Pałacu Kultury i Nauki – część „A” z kwietnia 2016 r. oraz wydanego 
na jego podstawie Postanowienia Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiej Państwowej 
Straży Pożarnej z dnia 03.08.2016 r. wynikają następujące wymagania: 
1) dostosowanie dźwigów nr 11 i nr 12 do potrzeb ekip ratowniczych w zakresie wydzielenia 

na każdej kondygnacji ścianami o klasie odporności ogniowej zgodnie z częścią graficzną 
(opracowania) i zamknięciu drzwiami przeciwpożarowymi w klasie odporności ogniowej 
EI60; 

2) zapewnienie nadciśnienia w szybach tych dźwigów; 
3) zapewnienie ciągłości zasilania przez co najmniej 90 minut; 
4) zapewnienie łączności telefonicznej. 
Ponadto z wykonanej ekspertyzy wynika konieczność wyposażenia dźwigów w: 
5) funkcję zjazdu pożarowego na przystanek podstawowy (kondygnacja 1) i pozostawania 

kabin z otwartymi drzwiami; 
6) funkcję jazdy pożarowej. 

2. Realizacja wymagań pkt 1 ppkt 1 i 2 została zaprojektowana w odrębnym opracowaniu – 
wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. Remont i przebudowa części wysokościowej 
„A” Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w zakresie dostosowania do wymagań przepisów 
przeciwpożarowych z sierpnia 2018 r., z której wynika następujący zakres robót: 
1) Wymiana drzwi do podszybia dźwigu nr 11 (kondygnacja -1) na drzwi o odporności 

ogniowej EI60; 
2) Wykonanie przedsionków dźwigów nr 11 i nr 12 poprzez wydzielenie korytarzy na 

kondygnacjach od -1 do 33 od korytarzy i od przedsionków dźwigów nr 1 do 6 ścianami i 
drzwiami o odporności ogniowej EI60 (poza zakresem niniejszego opracowania); 

3) Zabezpieczenie ogniowe odkrytych konstrukcji stalowych w kształcie ceownika C240 w 
szybach – wykonanie natrysku ogniochronnego przeciwpożarowego np. mcr Tecwool F, 
tak aby osiągnąć klasyfikację odporności ogniowej R120 (natryski lekkie posiadające małą 
gęstość masy natryskowej); 

4) Wypełnienie otworów technologicznych w obu szybach na poziomie kondygnacji 29, 
cegłą pełną gr. 12 cm na zaprawie cementowej o klasie REI 120; 

5) Wykonanie murowanej obudowy REI120 linowni dźwigu nr 12 na kondygnacji 34 
(zamiast obecnej obudowy w konstrukcji stalowej pokrytej siatką), wymiana drzwi do 
linowni dźwigów nr 11 i nr 12 na drzwi o odporności ogniowej EI60; 

6) Wymiana drzwi do maszynowni na kondygnacji 35 na drzwi o odporności ogniowej EI60; 
7) Wykonanie dwupunkowego nawiewu do każdego szybu dźwigów nr 11 i nr 12:  na 

kondygnacji -1 oraz na kondygnacji 33 (każdy z nawiewów będzie obsługiwany 
niezależnym wentylatorem) oraz wykonanie upustu z szybów kanałami z wlotem w stropie 
górnym szybu i prowadzonymi przez maszynownię ponad strop kondygnacji 38, gdzie 
wyrzut powietrza zaprojektowano w postaci kompaktowej klapy upustowej zamontowanej 
na tarasie (klapa upustowa będzie sterowana wysokością nadciśnienia w szybie 
windowym) (poza zakresem niniejszego opracowania). 
Wielkość zaprojektowanych kanałów wentylacyjnych wchodzących w ścianę/strop szybu: 

 Dźwig nr 11 Dźwig nr 12 
Kondygnacja 35  
(maszynownia) 

600×600 mm 
(strop między maszynownią  

a linownią) 

600×600 mm 
(strop między maszynownią  

a linownią) 
Kondygnacja 33 2000×800 mm  

(ściana czołowa, nad 
drzwiami szybowymi) 

2000×800 mm  
(ściana czołowa, nad 

drzwiami szybowymi) 
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Kondygnacja -1 1200×900 mm  
(ściana czołowa, nad 

drzwiami do podszybia) 

1200×900 mm  
(ściana czołowa, nad 

drzwiami szybowymi) 
 

3. Realizacja wymagań pkt 1 ppkt 3 zaplanowana została w odrębnym opracowaniu – Projekt budowlano-
wykonawczy pn. Zasilanie elektroenergetyczne w budynku Pałacu Kultury i Nauki Warszawa Plac 
Defilad 1 z grudnia 2005 r. Zgodnie z tym opracowaniem, zasilanie dźwigów nr 11 i nr 12 zaplanowano 
z pomieszczenia KTP-3 usytuowanego na kondygnacji 28 w rozdzielni RWP-3 pole nr 3.1 (dźwig nr 
11), pole nr 4.1 (dźwig nr 12). Szczegółowo zasilanie dźwigów nr 11 i 12 zostało zaprojektowane w 
części elektrycznej niniejszego projektu. 
 

Zakres robót w zakresie opracowania, dotyczący dźwigów osobowych nr 11 i nr 12, 
wynikający z oceny stanu technicznego istniejących dźwigów oraz zaprojektowanych 
parametrów technicznych i użytkowych nowych dźwigów: 
1) Wymiana wszystkich podzespołów i elementów dźwigów (dopuszcza się pozostawienie 

obciążenia przeciwwag); 
2) Z uwagi na instalację wszystkich nowych podzespołów dźwigowych tylko w maszynowni 

oraz niewystarczającą wysokość nadszybia w obu dźwigach, projektuje się wyburzenie 
stropów między linownami i szybami oraz zamknięcie szybów na poziomie obecnych 
linowni (kondygnacja 34) ścianami w całości murowanymi REI120 (część projektu w 
branży architektonicznej i konstrukcyjnej); 

3) Wykonanie otworów w szybach pod kątem przyszłej instalacji napowietrzającej (część 
projektu w branży architektonicznej i konstrukcyjnej); 

4) Remont maszynowni i szybów dźwigowych (część projektu w branży architektonicznej i 
konstrukcyjnej); 

5) Wykonanie zasilania dźwigów i instalacji z sygnałem ppoż. (część projektu w branży 
elektrycznej); 

6) Wykonanie monitoringu wizyjnego i łączności telefonicznej w kabinach na bazie 
istniejącej instalacji doprowadzonej do dyspozytorni dźwigów na kondygnacji 29; 

7) Dostawa i instalacja systemu zarządzania pracą dźwigów w dyspozytorni dźwigów na 
kondygnacji 29, z wykorzystaniem istniejącej instalacji RS422; 

8) Montaż klap ppoż. w maszynowni (część projektu w branży sanitarnej); 
9) Prace konserwatorskie na przystankach w otworach drzwiowych (program prac 

konserwatorskich). 
 
1.4.Określenia podstawowe: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora. 
 
2. MATERIAŁY: 
2.1. Wymagania ogólne: 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST (kod 45000000-7) pkt 2 „Wymagania ogólne”. 
2.2. Dobór materiałów: 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną 
przez ITB i zgodnych z instrukcjami technicznymi. 
2.2.1. Właściwości funkcjonalno-użytkowe dźwigu: 
 Projektuje się następujące parametry techniczne i użytkowe dźwigów osobowych nr 11 i nr 12, 
które w pierwszej kolejności wynikają z opracowań i decyzji przedstawionych w rozdz. 5.1, a 
ponadto są zgodne z wymaganiami nakreślonymi przez zamawiającego:  
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Parametr 
Wartość planowana 

Dźwig nr 11 Dźwig nr 12 
rodzaj dźwigu elektryczny, osobowy, samoobsługowy wg PN-EN 81-20 
udźwig nominalny 1200 kg lub 12 osób 
prędkość nominalna 6,0 m/s 
wysokość podnoszenia 134,65 m 139,55 m 
liczba przystanków / dojść 32 / 32 33 / 33 
maszynownia górna, nad szybem, kondygnacja 35 
System sterowania 

rodzaj sterowania grupowe, elektroniczne, zbiorcze góra-dół 
system odzysku energii 
elektrycznej 

zwrot nadmiarowej energii do sieci podczas jazdy i hamowania 
kabiny 

jazda specjalna 
łącznik w kabinie umożliwiający obsłudze PKiN jazdę w trybie 

indywidulanym 

zjazd pożarowy 
zjazd na przystanek ewakuacyjny (kondygnacja 1) na zasilaniu 

rezerwowym i otwarcie drzwi, po sygnale z centrali systemu SSP 

jazda pożarowa 
w kabinie i na przystanku ewakuacyjnym (kondygnacja 1) łącznik 

jazdy pożarowej oraz interkom kabina-przystanek ewakuacyjny wg 
PN-EN 81-72 

system zarządzania pracą 
dźwigów 

nowy system z zespołem komputerowym i oprogramowaniem 
zlokalizowanym w dyspozytorni dźwigów na kondygnacji 29 

kaseta dyspozycji w 
kabinie 

przyciski anywandalowe, oznaczone Braille’m, w kolorze mosiądzu 
(2 szt.) 

okablowanie w szybie bezhalogenowe 
Elementy sygnalizacyjne na przystankach 

piętrowskazywacze 
na przystanku podstawowym (kondygnacja 1), nad drzwiami 

szybowymi 
wskaźniki kierunku jazdy na wszystkich pozostałych przystankach, nad drzwiami szybowymi 

kasety wezwań 
przyciski anywandalowe, oznaczone Braille’m (każdy dźwig będzie 

posiadał indywidualny ciąg kaset wezwań) 
Zespół napędowy 

rodzaj napędu elektryczny, 1:1, regulowany falownikiem 
 
Podzespoły dźwigów osobowych nr 11 i nr 12 projektowane na wzór kabin istniejących dźwigów 
z grupy nr 1-6 oraz na wzór kabiny istniejącego dźwigu nr 11, zbudowanych w latach 90-tych ub. 
wieku (WARIANT I) lub na wzór kabin dźwigów zbudowanych w latach 70-tych ub. wieku 
(WARIANT II): 

Parametr 
Wartość planowana 

Dźwig nr 11 Dźwig nr 12 
Drzwi kabinowe 
rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 
wymiary 1000×2100 mm 

wystrój 
WARIANT I: obłożone blachą w kolorze mosiądzu 

WARIANT II: malowane na biało 

wykonanie 
dostosowane do intensywnej pracy, w ciężkich warunkach,  

przy nadciśnieniu w szybie dźwigowym 
Drzwi przystankowe 
rodzaj automatyczne, centralne, 2-panelowe 
wymiary 1000×2100 mm 
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wystrój 
kondygnacje 1, 2 i 4 – obłożone blachą w kolorze mosiądzu, pozostałe 
kondygnacje – malowane na kolor RAL spólny z kolorem pozostałych 

drzwi dźwigowych 

wykonanie 
dostosowane do intensywnej pracy, w ciężkich warunkach,  

przy nadciśnieniu w szybie dźwigowym 
 

Kabina 
rodzaj kabiny nieprzelotowa 
wymiary 1600×1300×2500 mm 

wystrój 

WARIANT I: ściany – z okładziną drewnianą z elementami w kolorze 
mosiądzu oraz elementami szkła lustrzanego w narożnikach kabiny, na 
tylnej ścianie poręcz z kolorze mosiądzu i lustro nad poręczą na całej 

szerokości kabiny 
sufit – podwieszany, z okładziną drewnianą, oświetlenie punktowe LED 

podłoga – płytki granitowe 300×300 mm 
WARIANT II: ściany – malowane na biało, pasy poziome ze szkła 
lustrzanego, naprzemienne na ścianie tylnej i ścianach bocznych 

sufit – podwieszany, rama malowana na biało, wypełniona szkłem 
bezpiecznym mlecznym, świetlówki LED 
podłoga – płytki granitowe 300×300 mm 

Pozostałe funkcje: 

dostosowanie  
dla osób 
niepełnosprawnych 

dźwig, którego głębokość kabiny jest minimalną wartością zapewniającą 
dostęp dla osób niepełnosprawnych (zgodność z normą PN-EN 81-70, co 
nie oznacza spełnienia wymagań rozporządzenia [9.3]) – transport jednej 

osoby niepełnosprawnej na znormalizowanym wózku inwalidzkim 
ręcznym lub na wózku inwalidzkim elektrycznym (klasy A – zgodnie z 

normą PN-EN 12184:2014); szerokość kabiny umożliwia transport kilku 
osób towarzyszących; 

ponadto kasety dyspozycji będą wyposażone z podświetlane przyciski z 
oznaczeniem Braille’a, a w kabinach zainstalowany będzie system 

komunikatów głosowych o stanie dźwigu 

dostosowanie  
dla ekip 
ratowniczych 

ze względu na niedużą powierzchnię kabin, wielkość ramy kabinowej 
oraz konieczność zastosowania systemu owiewek nad i pod kabiną przy 
prędkości dźwigu 6,0 m/s, kabina nie będzie miała klapy i pozostałych 

środków ewakuacyjnych zgodnych z PN-EN 81-72 

monitoring wizyjny 
nowa instalacja z kamerą kompatybilna z istniejącym systemem w 

budynku  
 
3. SPRZĘT: 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
4. TRANSPORT: 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 
przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Elementy do transportu należy zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Elementy mogą być przewożone dowolnymi 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed 
uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT: 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót: 

Roboty związane z montażem dźwigu należy powierzyć doświadczonej ekipie.  
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT: 
6.1. Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości: 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 6 
„Wymagania ogólne”. 
6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót: 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 
aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 
wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 
przechowywania materiałów. 
 
7.OBMIAR ROBÓT: 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 

Ogólne wymagania obmiaru robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 7 „Wymagania 
ogólne”. 
7.2 Jednostka i zasady obmiarowania: 

Jednostką obmiarową robót jest m. in.: szt., kpl., odb. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót: 

Ogólne wymagania wykonania robót podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 8 „Wymagania 
ogólne”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI: 
9.1. Ogólne zasady płatności: 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST (kod 45000000-7) pkt. 9 „Wymagania 
ogólne”. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 
− PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 

Dyrektywa Dźwigowa 95/16/EC, Zgodność elektromagnetyczna 89/336/EC, Norma 
EN 81.1 - 1998 / EN 81.28. 
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