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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 

robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia:  

   „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2”. 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi: 
 
1.3.1. Roboty przygotowawcze : 
Wykonawca : 

a/ zabezpieczy miejsce wykonywanych prac i oznakuje przed dostępem osób nieuprawnionych, 

utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały czas trwania robót, 

b/ każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która 

powinna ochraniać wyposażenie, posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem . 

c/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawi pomieszczenia oraz otoczenie budynku w stanie 

czystym, nadającym się do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1.3.2. Roboty budowlane remontowe : 
- wymiana stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, 

- wymiana okładzin podłóg, 

- skucie starej glazury ze ścian, 

- roboty posadzkowe, 

- roboty malarskie, 

- okładziny ścian z płytek ceramicznych, 

- wymiana instalacji wod-kan. wraz z przyborami sanitarnymi, 

- wykonanie ścianek działowych, 

- wymiana krat, balustrad, 

- wykonanie sufitów podwieszanych. 

 

1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego    
       według WSZ 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004r. „W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego” roboty objęte zamówieniem zaliczone do 

grupy CPV : 

Roboty remontowe i renowacyjne CPV 45.4. 45453000-7 . 

 
ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
STO – 01 Wymagania ogólne 
SST - 02- 1 – roboty przygotowawcze-rozbiórkowe 
SST - 02- 2 – roboty remontowe 
SSTI – 02 – instalacje sanitarne 
 
1.5. Roboty towarzyszące i specjalne 
Roboty towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia 

będące kosztem Wykonawcy: 

1/ Utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

2/ Utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 
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3/ Dostawa i montaż podliczników do pomiaru energii elektrycznej i wody. 

Wykonawca założy na własny koszt podliczniki j.w. a Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami 

zużycia prądu i wody zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. 

4/ Zapewni pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno – sanitarne, których rodzaj, ilość i 

wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i 

rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta praca jest wykonywana. 

5/ Zapewni stałą ochronę budynku oraz wyposażenia wewnętrznego pomieszczeń i na klatkach 

schodowych przy użyciu folii lub innych środków, dla ochrony przed kurzem i brudem przez cały czas 

wykonywania robót zwłaszcza rozbiórkowych. 

6/ Wszelkie szkody wynikające z zalania, zabrudzenia, uszkodzenia itp. pomieszczeń nie objętych 

niniejszym remontem, wykonawca usunie na własny koszt przed terminem odbioru końcowego. 

Przy zalaniu lub uszkodzeniu małej powierzchni, malowanie lub inne roboty naprawcze muszą objąć 

powierzchnię całego pomieszczenia lub całej elewacji tak aby nie było różnic w kolorze i fakturze. 

7/ Po zakończeniu robót Wykonawca na własny koszt : 

a/ doprowadzi do stanu pierwotnego ( stanu w dniu przekazania placu budowy) wszystkie elementy 

przy budynku, które zostały uszkodzone z powodu prowadzonych robót wg niniejszego Kontraktu: 

chodniki, balustrady, ogrodzenie, itd. 

b/ Wykonawca ustawi kontener minimum 6,0m3 i będzie na bieżąco usuwał z placu budowy gruz i 

inne odpady związane z prowadzonymi robotami. 

8/ Wykonawca na własny koszt wykona i dostarczy zamawiającemu projekt powykonawczy oraz 

dokumenty odbiorowe opisane w p.8 - w 2 egz. 

 
Roboty specjalne zaliczane do świadczeń umownych : 

1/ Wykonawca w przypadku zatrudnienia na placu budowy podwykonawców ponosi koszty z tym 

związane i odpowiada za ich działanie jak za własne. 

2/ Wykonawca przygotuje i przeprowadzi odbiory z udziałem przedstawicieli WOZG, Zakładu 

Energetycznego, Aquanetu, Sanepidu, P.poż. i BHP dla robót wymagających takich odbiorów. 

Przekaże Zamawiającemu protokóły z pozytywnym wynikiem w/w odbiorów. 

 
1.6.Organizacja robót budowlanych, przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy przekaże Wykonawcy teren budowy oraz 

dwa komplety Specyfikacji Technicznych. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót, które zakłócają normalne funkcjonowanie szkoły, 

Wykonawca powiadomi Dyrektora placówki o spodziewanych trudnościach w komunikacji, 

dostawach mediów, robotach rozbiórkowych i montażowych. 

Każdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłożyć folię, która 

powinna ochraniać wyposażenie pomieszczeń przed kurzem i brudem . 

To zabezpieczenie musi być skuteczne przez cały czas przebywania w pomieszczeniu pracowników 

Wykonawcy . 

Po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia w stanie czystym, nadającym się 

do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. 

 

1.7.Dokumentacja budowy. 
a) Rysunki techniczne 

b) Specyfikacje techniczne 

c) Protokoły przekazania Wykonawcy plac budowy, 

d) Protokoły odbioru robót, 

e) Protokoły z narad i polecenia Inspektora. 

f) Certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne. 

Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe rysunki i dokumenty przekazane przez Inspektora do 

Wykonawcy stanowią część Umowy, a wymagania wyszczególnione w każdym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w dokumentach przetargowych i 

Umowie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. 

W przypadku wątpliwości opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przedziału tolerancji. 

 

1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 

budowy. 

Wykonawca powiadomi Inspektora, właściciela urządzeń, pozostałe zainteresowane strony, na 

których występują w/w urządzenia o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych urządzeń czy instalacji. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu pomieszczeń 

do chwili końcowego odbioru robót, a uszkodzone lub zniszczone elementy wyposażenia 

stałego i ruchomego Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie podejmować 

wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w 

następstwie jego sposobu działania. 

 

1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby roboty nie były wykonywane 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 zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla bezpiecznego 

przebiegu robót. 

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 w 

związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych 

powyżej są uwzględnione w Cenie Umowy. 

 

1.12. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy. 
W czasie przekazania placu budowy Wykonawca i Inspektor uzgodnią lokalizacje zaplecza budowy, 

ilość i usytuowanie obiektów socjalnych, biurowych, magazynowych itd. 

Wykonawca zabezpieczy swoje zaplecze przed dostępem osób niepowołanych oraz dopilnuje aby 

jego funkcjonowanie nie naruszało prawa własności i porządku publicznego. 

 

1.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu budowy, w 

okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Przed 
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przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi program organizacji ruchu i 

zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 

W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 

Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót jeżeli będzie to nieodzowne ze względów 

bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 

urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając 

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 

w Cenę Umowy. 

 

1.14. Ogrodzenie placu budowy. 
Teren Szkoły jest w całości ogrodzony, natomiast Wykonawca musi ogrodzić teren zaplecza budowy i 

miejsca składowania materiałów budowlanych oraz gruzu. 

Wykonawca będzie dbał o utrzymanie tego ogrodzenia w dobrym stanie przez cały okres budowy aż 

do dnia odbioru końcowego. 

 

1.15. Zabezpieczenia chodników i jezdni. 
W dniu przekazania placu budowy Inspektor i Wykonawca spiszą protokół z wizualnej oceny stanu 

technicznego krawężników, chodników, dróg gruntowych itp. 

Wykonawca zapewni takie użytkowanie tych elementów , aby ich stan po zakończeniu robót nie 

zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na 

w/w układach komunikacyjnych Wykonawca dokona napraw na własny koszt, doprowadzając do 

stanu w dniu przekazania placu budowy. 

 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dot. właściwości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to aby użyte materiały posiadały : 

1/ certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2/deklarację zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

3/ inne prawnie określone dokumenty. 

4/ powinny posiadać właściwości określone w specyfikacjach szczegółowych. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, co najmniej na 7 dni przed planowanym wykorzystaniem materiałów 

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów, i odpowiednie 

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Na żądanie Inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia badań 

materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

 

2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 
składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
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. 

Miejsca czasowego składowanie będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 

Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co 

najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to uzasadnione 

dla badań wymaganych przez Inspektora. 

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być zmieniany bez zgody Inspektora. 

 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
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 ST lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Do wykonywania bruzd w istniejących murach i stropach należy używać narzędzi tnących, nie 

powodujących wstrząsów w murach i stropach. 

Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i ze wskazaniami Inspektora, w terminie 

przewidzianym Umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania jakości i warunków 

wyszczególnionych w Umowie, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. TRANSPORT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na 

drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na 

własny koszt. 

 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE  WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za jakość 

stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST oraz 

poleceniami Inspektora. Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie 

trwania robót, jeśli będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym. Decyzje 

Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Umowie, SST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji 

i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważną decyzję. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora oraz 

będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. 

Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla i jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

Inspektor może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w 

tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 

24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, miejscowe oraz 

inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

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. 

Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót objętych 

Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio przylegający, do stanu na 

dzień przekazania placu budowy. 

 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów i elementów robót. Wykonawca wyposaży 

kierownika budowy w fotograficzny aparat cyfrowy i zobowiąże go prowadzenia fotograficznej 

rejestracji przebiegu robót zwłaszcza robót zanikających. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwości, co do ich jakości. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca gdy 

wyniki badań wykażą złą jakość materiałów lub Zamawiający gdy badania potwierdzą ich dobrą 

jakość. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 

ramach określonego przepisami przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni zgodne ze SST i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR. 
Przedmiar robót opracowany został na zlecenie Zamawiającego zgodnie z Rozporządzeniem Min. 

Infrastruktury z 2.09.2004r. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiory robót zanikających – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego te roboty do odbioru nie później niż 2 dni przed odbiorem. 

Wykonawca ma obowiązek wykonać dokumentację fotograficzną aparatem cyfrowym robót 

zanikających i na płycie CD przekazać ją Inspektorowi. 

Jeżeli Wykonawca bez odbioru zakryje roboty zanikające musi liczyć się z koniecznością ich odkrycia 

na żądanie Inspektora i poniesienie wynikających z tego kosztów. 

Odbiory częściowe – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 

roboty do odbioru w terminach określonych w umowie, 

Odbiór końcowy robót – Wykonawca ma obowiązek zgłosić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego te 

roboty do odbioru w terminie określonym w umowie. 
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową pod względem ilości, 

jakości, kosztów i terminu. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę w piśmie przekazanym do Zamawiającego . 

Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

i Użytkownika. Komisja odbierająca roboty, wskazana przez Zamawiającego, dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej 

oraz zgodności wykonania robót i projektem i z SST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH. 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Projekty i rysunki przekazane Wykonawcy w tracie realizacji zamówienia. 

10.2.Specyfikacje Techniczne wg spisu na str.2 niniejszej STO-01. 

10.3. Akty prawne, w szczególności : 
- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 

- ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 1380 ze 

zm.), 

- ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.), 

- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz.907 ze zm.), 

- ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.883), 

wraz z wydanymi na  podstawie powyższych ustaw rozporządzeniami. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są roboty przygotowania placu budowy, 
rozbiórkowe dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zamówienia:   

   „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2”. 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą techniczn ą SST -02-1 
 
1.3.1. Roboty przygotowawcze : 
Wykonawca : 
a/ kaŜdorazowo przed rozpoczęciem robót w pomieszczeniach Wykonawca musi rozłoŜyć 
folię, która powinna ochraniać posadzkę, stolarkę okienną i drzwiową przed kurzem i brudem 
oraz zabezpieczyć pomieszczenia uŜytkowane w czasie remontu przez pracowników szkoły. 
b/ po zakończeniu dnia pracy Wykonawca pozostawia pomieszczenia ogólno dostępne oraz 
otoczenie budynku w stanie czystym, nadającym się do uŜytkowania zgodnie z 
przeznaczeniem. 
 
1.3.2. Rozbiórki i demonta Ŝe: 
- rozebranie ściek działowych w pomieszczeniach sanitariatów, 
- demontaŜ istniejącej stolarki drzwiowej wraz z ościeŜnicami,  
- demontaŜ naświetli, 
- demontaŜ istniejących okładzin posadzek, 
- skucie starej glazury ze ścian, 
- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich ścian i sufitów, 
- demontaŜ i wyniesienie wyposaŜenia sal lekcyjnych, gabinetów, 
- demontaŜ przyborów sanitarnych (umywalek, pisuarów, wc kompakt), 
- demontaŜ posadzki sali gimnastycznej, 
- demontaŜ balustrad schodowych, 
- demontaŜ instalacji wod-kan w sanitariatach, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-02 –1 są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
 
2. SPRZĘT 
Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Stan techniczny uŜytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
 
3. TRANSPORT 
3.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. Stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu w 
tym: 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód cięŜarowy, samowyładowczy , 
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- samochód cięŜarowy, skrzyniowy, 
- kontener do wywozu gruzu, odpadów budowlanych. 
 
3.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
4. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
4.1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy, a 
pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposaŜyć w odzieŜ ochronną i narzędzia 
niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
4.2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
4.3. Roboty naleŜy prowadzić przy uŜyciu narzędzi ręcznych, które uŜywać tak aby nie 
spowodować nadmiernych wstrząsów, które mogłyby osłabić mury budynku. 
4.4. Wszystkie elementy z rozbiórek na poziom terenu przemieścić przy uŜyciu lin, windy lub 
rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
4.5. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko odpadów. 
 
5. KONTROLA JAKO ŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branŜowych oraz zasad 
sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, 
sprzętu i środków transportu podano w STO -01 . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
 
6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi dla wykonanych robót są m, m2, m3, kpl., szt., zgodnie z 
zastosowanymi w przedmiarze robót dla poszczególnych rodzajów robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod 
względem ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi 
oraz zapisami z ST0- 01. 
 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej wyceny. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ . 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

remontowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 

   „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2”. 

 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST- 02-2 
 

Roboty wykończeniowe: 

- wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów murowanych z bloczków 

pianobetonowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej, 

- wylanie warstwy samopoziomującej gr. ok. 0,5-1,5 cm,  

- wykonanie izolacji przeciwwodnej w pom. mokrych,  

- położenie płytek posadzkowych typu Nowa Gala QZ lub IV klasy ścieralności, przeciwpoślizgowych 

R10 o wymiarach 33x33 lub 30x30 lub z płytek gresowych, wysokospiekanych , nieszkliwionych, IV 

klasy ścieralności , przeciwpoślizgowych R9, o wymiarach 30x30 lub 40x40, wykonanie cokołów, 

- położenie wykładzin heterogenicznych typu Tarkett Acczent Excellence 70 Ruby lub równoważnej 

wraz z wywinięciem cokołów na ścianę na wysokość 10 cm, 

- oczyszczenie ścian z istniejących farb i zabrudzeń, odkucie luźnych tynków i spękań, uzupełnienie 

nowym tynkiem cem.-wap., 

- wykonanie gładzi gipsowych dwuwarstwowych na ścianach i sufitach pomieszczeń, 

- zagruntowanie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach, malowanie farbami lateksowymi o 

wysokiej odporności na szorowanie, 

- malowanie natryskowe farbą typu Dialkolor wraz z lakierowaniem lamperii w korytarzach do wys. 

stolarki drzwiowej (ok. 2,1 m) 

- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych do wysokości 2 m o parametrach: 

nasiąkliwość wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3), wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 

10545 – 4) min. 35 N/mm2, siła łamiąca (wg PN-EN ISO10545 – 4) >1300 N, odporność na ścieranie 

wgłębne (wg PN-EN ISO 10545 – 6) < 175 mm3, Odporność na działanie środków domowego użytku 

(wg PN-EN ISO 10545 – 13) min. UB, oraz listew narożnikowych PCV w pomieszczeniach sanitariatów 

oraz przy umywalkach, 

- fugowanie płytek ściennych i podłogowych, 

- malowanie farbą lateksową  satynową odporną na szorowanie lamperii w pomieszczeniach klas do 

wys. 1,6 m, 

- malowanie ścian farbą emulsyjną lateksową o klasie 1 odporności na szorowanie na mokro wg PN EN 

13 300, np. firmy Caparol Latex Gloss 60, 

- malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi sufitów, 

- zamontowanie stolarki drzwiowej typu PORTA o podwyższonej jakości z wypełnieniem płytą 

wiórową, trzema zawiasami i okuciami wraz z odbojnikami, ościeżnice regulowane wraz z opaskami, 

w zależności od przeznaczenia pomieszczeń, drzwi przeszklone, pełne lub łazienkowe; drzwi jedno i 

dwuskrzydłowe, 

- zamontowanie drzwi antywłamaniowych klasy C wraz z okuciami, 

- montaż desek ochronnych z płyty laminowanej na ścianach, 

- montaż systemowych kabin sanitarnych z płyt HPL, wraz z drzwiami i wyposażeniem, drzwi do kabin z 

podcięciem o wys. 15cm, 

- montaż blatów  z konglomeratu kwarcowego, 

− montaż luster nad umywalkami, lustra o szerokości blatów, wpuszczane w płytki naścienne (licowane z 

płytkami), spodnia krawędź na wysokości około 90cm, górna krawędź około 200cm, 

− montaż pojemników z stali nierdzewnej na mydło w płynie, 
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− montaż pojemników z stali nierdzewnej na mydło w płynie, 

− montaż suszarek do rąk z stali nierdzewnej, 

 

1.4. Prace towarzyszące i tymczasowe 
Są opisane w p.1.4. Specyfikacji „Wymagania Ogólne STO –01”. 

 
1.5. Nazwy i kody : 
Betonowanie – kod 45262300-4 

Zbrojenie – kod 45262310-7 

Roboty murarskie - kod 45.262500- 6 

Tynkowanie – kod 45324000 – 4 

Pokrywanie podłóg i ścian – kod 45430000-0 

Roboty malarskie – kod 45442100 - 8 

Wykończeniowe roboty budowlane - kod 45410000 - 4 

Roboty posadzkarskie - 45450000-6 

 

1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST-02-2 są zgodne z odpowiednimi normami, również wymienionymi 

w p.10 niniejszej SST. 

 

2. MATERIAŁY 
Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST-02-2 powinny być dopuszczone do 

obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać : 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

- atest higieniczny do stosowania w budynkach mieszkalnych. 

2.1. Ścianki z bloczków wapienno – piaskowych SILKA E gr. 10 lub 24 cm (lub  równoważne), lub z 

bloczków gazobetonowych, 

2.2. Ścianki systemowa z płyt gipsowo – kartonowych Rigips (lub równoważne),  

2.3. Nadproża – strunobetonowe SBN, 

2.4. Wylewka wyrównawcza samopoziomująca w zakresie grubości 1-20 mm np. firmy BAUMIT 

Nivello Quattro lub równoważna, 
2.5. Wykładzina podłogowa PCV gr.2mm, heterogeniczna typu Tarkett Acczent Excellence 70 Ruby 

grupa ścieralności - T ≤ 2 mm 
3
, wgniecenie resztkowe - ≤ 0,05 mm, antypoślizgowość – R10, 

2.6. Klej dyspersyjny do klejenia wykładziny PCV, zalecany przez producenta zakupionej wykładziny, 

2.7. Płytki posadzkowe matowe lub IV klasy ścieralności, antypoślizgowość min R10, nasiąkliwość 

wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3), wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 

N/mm2, siła łamiąca (wg PN-EN ISO10545 – 4) >1300 N, odporność na ścieranie wgłębne (wg PN-EN 

ISO 10545 – 6) < 175 mm3, Odporność na działanie środków domowego użytku (wg PN-EN ISO 10545 

– 13) min. UB,o wymiarach 33x33 lub 30x30 lub płytki gresowe, wysokospiekane , nieszkliwione, 

IV klasy ścieralności , przeciwpoślizgowe R9, o wymiarach 30x30 lub 33x33, 

2.8. Płytki ścienne ceramiczne szkliwione  o wymiarach 20x30 lub 20x25, o parametrach nasiąkliwość 

wodna < 0,5 % (wg PN-EN ISO 10545 – 3), wytrzymałość na zginanie (wg PN-EN ISO 10545 – 4) min. 35 

N/mm2, siła łamiąca (wg PN-EN ISO10545 – 4) >1300 N, odporność na ścieranie wgłębne (wg PN-EN 

ISO 10545 – 6) < 175 mm3, Odporność na działanie środków domowego użytku (wg PN-EN ISO 10545 

– 13) min. UB, 

2.9. Farba lateksowa o wysokiej klasie szorowalności, klasia 1 odporności na szorowanie na mokro wg 

PN EN 13 300, np. firmy Caparol Latex Gloss 60, 

2.10.Farba lateksowa satynowa o wysokiej klasie szorowalności, do wymalowań lamperii 

pomieszczeń klas, 

2.11. Farba emulsyjna odporna na zmywanie do wymalowań sufitów, 

2.12. Sufity podwieszane systemowe z płyt gipsowo – kartonowych Rigips na stelażu krzyżowym 

(lub równoważne),  
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2.13. Sufity podwieszane w systemie OWA Coustic z paneli 60x60 cm, 

2.14. Farba natryskowa typu Dialkolor lub o równoważnych parametrach (akrylowa powłoka 

dekoracyjna w dyspersji wodnej, składająca się z wielobarwnych wymieszanych faz) 

lakierowana do wymalowań lamperii korytarzy, 

2.15. Stolarka drzwiowa typu PORTA o podwyższonej jakości z wypełnieniem płytą wiórową, trzema 

zawiasami i okuciami wraz z odbojnikami, ościeżnice regulowane wraz z opaskami, w zależności 

od przeznaczenia pomieszczeń, drzwi przeszklone, pełne lub łazienkowe lub antywłamaniowe 

klasy C, drzwi jedno i dwuskrzydłowe, deski ochronne z płyt laminowanych. 

2.16. Blaty z konglomeratu kwarcowego gr. 20 mm, szer. do 60 cm z maskownicą wys. 15 cm – część 

pionowa i pozioma wykonana jako monolit,  polerowane o nasiąkliwości mniejszej niż  0,1%, 

mocowane do ściany na kątownikach, na całej długości i szerokości, 

2.17. Parapety z postformingu gr. 38 mm z wykończeniem krawędzi ciętych zakończeniami bocznymi 

z PCV 

2.18. Materiały pomocnicze i montażowe: niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych 

elementów wg zestawienia dostawców lub producentów. 

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora w 

tym : 

- elektronarzędzia ręczne, 

- narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali, 

- mieszarka do zapraw, pojemniki na wapno , 

- sprzęt murarski (przyrządy do nakładania zaprawy, spoinowania, urządzenia poziomujące) 

- betoniarka wolnospadowa elektryczna, zbiornik na wodę, 

- piła do cięcia cegły, bloczków itp. 

- rusztowanie rurowe. 

Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. 

 

4. TRANSPORT 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
5.1. Powłoki malarskie 
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię, naprawić 

uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Następnie należy powierzchnię zagruntować. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych. 

Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż 4%. 

Malowanie tynków wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam, a nawet 

niszczenie powłoki malarskiej (zwłaszcza klejowej i kazeinowej). Drewno, sklejka, płyty pilśniowe 

twarde powinny mieć wilgotność nie większą niż 12 %. 

Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C (z zastrzeżeniem, 

aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyższej niż + 22°C. Wyjątek 

stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa, którą można malować przy temperaturze -5°C. 
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5.2. Posadzki : 
a) w pomieszczeniach łazienek należy wykonać posadzki z płytek o wym. 33x33 lub  30x30 I gatunku, 

matowe lub IV klasy ścieralności typu Nowa Gala QZ,  o klasie antypoślizgowości R10 wraz z 

przygotowaniem podłoża, 

b) w pozostałych pomieszczeniach w których projektuje się płytki należy wykonać posadzki z płytek 

gresowych , nieszkliwionych , IV klasy ścieralności,  o klasie antypoślizgowości R10 wraz z 

przygotowaniem podłoża, 

c) w pomieszczeniach klas i gabinetów należy ułożyć wykładziny heterogenicznye typu Tarkett 

Acczent Excellence 70 Ruby lub równoważnej wraz z wywinięciem cokołów na ścianę na wysokość 

10 cm. 

d) przygotowanie podłoża pod ułożenie wykładzin PCV poprzez wykonanie wylewek wyrównawczych 

gr. 5 - 15 mm. 

e) posadzki należy przygotować tak, aby pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami w miejscu 

przejścia nie występowały progi, 

f) wszelkie połączenia posadzek występujące w lini drzwi, należy wykonać tak, aby linia łączenia 

przebiegała w osi zamkniętego skrzydła drzwiowego, 

g) w miejscu połączeń między posadzką z płytek i wykładziny, bądź dwóch rodzajów płytek należy 

zastosować listwy progowe typu L jak na załączonym zdjęciu 

 
h) w pomieszczeniach mokrych należy przed ułożeniem posadzek z płytek ceramicznych wykonać 

dwuwarstwową izolację z foli w płynie z zabezpieczeniem narożników taśmą izolacyjną, 

i) okładziny stopni klatki schodowej należy wykonać z wykładziny heterogenicznyej typu Tarkett 

Acczent Excellence 70 Ruby lub równoważnej wraz z wywinięciem cokołów na ścianę na wysokość 

10 cm z zastosowaniem profili schodowych PCV np. firmy QUEST lub równoważnych, 

j) stopnie w łączniku przy Sali gimnastycznej wykonać w okładzinie z płytek gresowych ryflowanych 

tego samego rodzaju co okładzina posadzki, 

k) przed wykonaniem wylewek i okładzin posadzek, należy podłoże zagruntować preparatem 

zwiększającym przyczepność do podłoża, 

l) w sali gimnastycznej należy wykonać podłogę sportową powierzchniowo sprężystą z okładziną z 

parkietu dębowego I gatunku, trzykrotnie lakierowaną wraz z wymalowaniem linii boisk 

sportowych zgodnie z wytycznymi użytkownika obiektu farbami o wysokiej odporności na 

ścieranie. 

  
Wymaga się aby systemowa podłoga sportowa spełniała wymagania dla podłóg sportowych według 

norm: DIN 18 032 – 2, tj. : 

· redukcja siły - KA [%] : min. 53% 
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· odkształcenia standardowe – StV [mm] : min. 2,3 mm 

· odbicie piłki - BR [%] : min. 90% 

· współczynnik poślizgu – GV : min.0,4 – max. 0,6 

 

5.3. Pozostałe elementy wykończenia: 
- deski ochronne na ścianach pomieszczeń klas z płyty wiórowej laminowanej gr. 18 mm, 

okleinowanej okleiną PCV gr. 2 mm, mocowane do ściany min. Co 1 m kołkami rozporowymi 

odpowiednimi do rodzaju podłoża. 

- blaty z konglomeratu kwarcowego gr. 20 mm, szer. do 60 cm z maskownicą wys. 15 cm – część 

pionowa i pozioma wykonana jako monolit,  polerowane o nasiąkliwości mniejszej niż  0,1%, 

mocowane do ściany na kątownikach, na całej długości i szerokości, 

- parapety z postformingu gr. 38 mm z wykończeniem krawędzi ciętych zakończeniami bocznymi z 

PCV. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki 

budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków 

transportu podano w STO -01 . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 

poza placem budowy. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować : 

- sprawdzenie zgodności wymiarów , 

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi, 

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową są : m, m2, m3, szt, kpl, itp. wskazane w przedmiarze robót w zależności od ich 

specyfikacji. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i kosztorysem ofertowym pod względem 

ilości, jakości i kosztów. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami umownymi oraz zapisami z 

ST0-01 

 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH 
I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej. 

Nie podlegają odrębnemu rozliczaniu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Wymienione w p.10 STO-01 „Wymagania ogólne „ oraz : 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane. 

PN-81/B-30003 Cement murarski 15. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 845-1do3:2002 Specyfikacja techniczna wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów. Część 

1, 2, 3. 

PN-B-79405:1997 + PN-B-79405/Az1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe. 
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PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. Definicje ,wymagania i metody badań. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-69/B-10280 + PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, 

wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe, suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 14195 :2005 Elementy szkieletowej konstr. stalowej dla systemów z płyt 

gipsowokartonowych. 

Definicje ,wymagania i metody badań. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne z PCV. 

Wymagania. 

PN-EN ISO 9239-1:2004 Reakcja na badania ogniowe wyrobów podłogowych . 

PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości 

Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. Wydawnictwo Arkady, 

wydanie aktualne, oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE. 

 



 
                                    

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
SSTI – 02 

 
INSTALACJE SANITARNE 

 

 

 

 

   Nazwa i adres obiektu :                  Zespół Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, 
ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina. 

 
 
 

Nazwa i adres Zamawiającego :      Powiat Poznański , 

                                                60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18 

                                                Tel. (61) 8410 500; 

                                                fax (61) 8480 556 

                                                e-mail : starostwo@powiat.poznan.pl 

 

 

 

Kody wg CPV :                                 Roboty remontowe i renowacyjne 
                                                kod 45453000-7 
 
 
 
Nazwa i adres autora opracowania:  
 

Marcin Kierstan 

Wydział Inwestycji i Remontów  

Starostwo Powiatowe w Poznaniu 

 

 

 

 

 

 

 

Data opracowania specyfikacji :        listopad 2014r. 



 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 

   „Modernizacja budynku i sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Mosinie, ul. Topolowa 2”. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem n/w. robót: 

1.3.1. Wymianie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

1.3.2. Wymiana pionów instalacji wod-kan, 

1.3.3. Wymiana instalacji wewnętrznej wodociągowej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami 

Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i 

postanowieniami Kontraktu. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

Kontraktu. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Instalacja wodociągowa z.w., c.w.u. 
2.2.1. Rury tworzywowe PE-X/Al./PE łączonych za pomocą tworzywowych kształtek zaciskowych o 

średnicach O 16 – O 63. 

2.2.2. Armatura sanitarna – wylewki stojące (umywalkowe i zlewowe) z wężykami przyłączeniowymi i 

zaworami odcinającymi, chromowane, z mosiądzu, jednouchwytowe, głowica ceramiczna, 

2.2.3. Ceramika sanitarna – miski ustępowe wiszące ze stelażem podtynkowym, białe, 

2.2.4. Ceramika sanitarna – pisuary wiszące z zaworem spłukującym, białe, 

2.2.5. Umywalki ceramiczne – wpuszczane w blat, z otworem i przelewem, białe, 

2.2.5. Umywalki ceramiczne – wpuszczane naścienne z półnogami, z otworem i przelewem, białe, 

2.2.6. Zawory kulowe odcinające, przyłącza mufowe, 

2.2.7. Zawory czerpalne z przyłączką do węża, 

 
2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Rury tworzywowe PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w zakresie średnic Ø 50 – Ø 160. 

Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego syfonem pod zaworami czerpalnymi.  

 
2.3. Pochodzenie materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami 

Kontraktu. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa 

badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 
2.4. Odpowiedzialność za jakość 



Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie 

zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

 
3.1. Sprzęt do wykonywania robót instalacyjnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji, powinien wykazać się możliwością 

korzystania ze sprzętu i narzędzi do: 

- cięcia, gięcia 

- montażu kształtek i innych 

- zakładanie podpór 

- wykonania połączeń zaciskowych 

- wykonywanie połączeń spawanych – spawanie gazowe 

- wykonanie połączeń lutowanych – lut twardy 

- wykonania próby hydraulicznej 

- elektronarzędzi oraz narzędzi ręcznych instalacyjnych 

 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

 
5.1. Zasady wykonania wewnętrznej instalacji wodociągowej 
Przewody instalacji wodociągowej (z rur PE-X/Al./PE) przebiegają w ścianach budynku podtynkowo. 

Prowadzone są do poszczególnych węzłów sanitarnych. 

Przewody łączyć poprzez złączki zaciskowe odpowiednie dla danego systemu rurociągów. 

Połączenia rozłączne do armatury wykonać za pomocą dwuzłączek. 

Odległości pomiędzy uchwytami mocującymi w zależności od średnicy rury powinny wynosić ok. 1,0 

m dla średnicy Ø16 do 2,5 m dla średnicy ø63mm. Minimalna odległość przewodów wodociągowych 

od elektrycznych przy układaniu równoległym powinna wynosić minimum 0,5 m, a w miejscach 

skrzyżowań - 0,10 m. 

Przewody układane w bruzdach powinny być na całej długości owinięte izolacją z pianki 

polietylenowej, która zabezpiecza rurę przed uszkodzeniem mechanicznym na skutek tarcia, stanowi 

izolację cieplną i dźwiękochłonną, a równocześnie pozwala na termiczne ruchy rurociągu. Izolacja 

termiczna musi spełniać wymagania zawarte w WT2008 

Baterie czerpalne łączyć z instalacją wodociągową, stosując łączniki elastyczne, eliminujące hałas i 

drgania. 

 
5.2. Zasady wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 
Piony zostaną wykonane z rur i kształtek z PVC, kielichowych z uszczelką dwuwargową. 

Piony wyposażyć w rewizje czyszczakowe, zamontowane nad posadzką na wys. ok. 1,0m. 

Podejścia odpływowe z przyborów i urządzeń sanitarnych wykonać z rur PCV, łączonych na uszczelki 

gumowe, do podłączenia z pionami. 

Przewody kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur i kształtek z PCV-U Kl.S grubościennych z 

wydłużonym kielichem i podwójną uszczelką wargową. 

Instalację kanalizacji należy układać bruzdach lub za zabudowami urządzeń sanitarnych typu 

GEBERIT. 

Montaż przyborów i urządzeń 

Przybory sanitarne montować do ścian i posadzek w sposób zapewniający ich łatwy demontaż oraz 

właściwe użytkowanie. Każdy przybór powinien być wyposażony w zamknięcie wodne ( syfon).  



 

5.3. Montaż urządzeń sanitarnych 
Zabudowę stelaży typu GEBERIT pod muszle ustępową należy wykonać z płyty OSB wodoodpornej lub 

podwójnej płyty GK. 

 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

6.1. Kontrola jakości materiałów 

Badanie jakości materiałów następuje poprzez porównanie cech materiałów z wymogami rysunków i 

odpowiednich norm materiałowych. 

 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania robót z 

Rysunkami oraz z Warunkami Technicznymi. 

Kontroli podlega: 

- szczelność rurociągów 

- sprawdzenie prawidłowości pracy urządzeń i armatury 

- sprawdzenie poprawności wykonania izolacji termicznej, 

- sprawdzenie czystości instalacji, 

- sprawdzenie użycia właściwych materiałów instalacji, 

- sprawdzenie spadków rurociągów, 

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania odpowietrzeń, 

- sprawdzenie szczelności instalacji na zimno, 

- sprawdzenie szczelności instalacji na gorąco. 

 

6.4. Badania jakości robót w czasie budowy 

 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 

WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów i 

systemów technologicznych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych zawarte są w Specyfikacji Ogólnej. 

UWAGA: Brak przywołania jakiejkolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy 

nie zwalnia wykonawcy z obowiązku jej stosowania przy realizacji robót. 



 
SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

WYKONANIA  I ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
SST -  001 

ROBOTY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 
 
 
 
 
 
 
TEMAT  : 
 
 
 
 
OBIEKT  : 
 
 
 
 
 
INWESTOR  : 
 
 
 
 
KOD  wg  CPV 
 
 
 
OPRACOWAŁ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Modernizacja instalacji  elektrycznych  
 
 
 
 
Zespół  Szkół  w Mosinie 
Mosina ul. Topolowa 2 
 
 
 
 
Powiat  Poznański 
Poznań  ul. Jackowskiego  18 
 
 
 
Roboty  instalacyjne  elektryczne 
   -  kod  45310000-3 
 
 
Ryszard  Siekański 
upr.proj. nr  360/87/Pw 
WKP/IE/6565/02 
 
 
 
 

 
 

Stęszew  listopad  2014r 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 2 -     
 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1.   Przedmiot specyfikacji technicznych  
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia : 
„Modernizacja instalacji elektrycznych w Zespole  Szkół w Mosinie ul. Topolowa 2” 
na podstawie projektu wykonawczego instalacji elektrycznych.  

1.2  Zakres stosowania specyfikacji technicznych 

Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót obj ętych SST- 001  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie nowej, dostosowanej do aktualnych potrzeb  instalacji elektrycznej 
zasilającej, oświetleniowej i gniazd 230V oraz niskoprądowej - ethernetowej, teletechnicznej i 
multimedialnej , a mianowicie: 
- demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej i niskoprądowej 
- wykonanie bruzd do montaŜu podtynkowego przewodów, kabli i rurek instalacyjnych  
- wykonanie przepustów przez  ściany 
- montaŜ ciągów koryt kablowych 
- montaŜ wewnętrznych linii zasilających 
- montaŜ przewodów elektrycznych i niskoprądowych w bruzdach, rurkach instalacyjnych 

oraz korytach kablowych 
- ułoŜenie istniejących instalacji alarmowych i monitoringu pod tynkiem w wcześniej 

wykonanych bruzdach 
- osadzenie puszek   rozgałęźnych i końcowych 
- montaŜ zestawów  zasilających  
- montaŜ opraw oświetlenia podstawowego i awaryjnego 
- montaŜ listew połączeń wyrównawczych 
- montaŜ osprzętu elektrycznego, telefonicznego i ethernetowego  
- montaŜ tablic rozdzielczych  
- montaŜ szaf dystrybucyjnych  instalacji  ethernetowej 
- pomiary i badania instalacji elektrycznej i ochrony przeciwporaŜeniowej 
- pomiary instalacji ethernetowej 

 
1.4. Nazwa i kody 
Kategoria robót  -  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  -  kod 45.310000-3 
 
1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami, równieŜ 
wymienionymi w p.10 niniejszej SST 
Ponadto :  
- montaŜ – wykonanie robót związanych ze scaleniem dostarczonych na budowę części    

składowych  instalacji, ich wyregulowanie i połączenie w całość w miejscu 
przeznaczenia, 

- dostawa – zespół czynności związanych z wytworzeniem, zakupem, dostarczeniem na 
budowę i ewentualnym magazynowaniem elementu lub obiektu przeznaczonego do 
wbudowania. 
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1.6. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
PBUE, Polskimi Normami, Dziennikami Ustaw a takŜe aktualną wiedzą techniczną. 
Odstępstwa od projektu mogą nastąpić tylko w porozumieniu i za zgodą autora opracowania 
oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
innymi o identycznych lub lepszych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji. 
 
1.6.1    Dokumentacja robocza i urządzenia tymczasowe 
Wszystkie instalacje i urządzenia tymczasowe i doraźne, jeŜeli okaŜą się konieczne, 
zaprojektuje i wykona Wykonawca na własny koszt. Projekt naleŜy przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji. Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za tak wykonane 
tymczasowe elementy instalacji oraz urządzenia. 
1.6.2   Przekazanie placu budowy 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy  plac budowy ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. 
1.6.3   Bezpieczeństwo na placu budowy 
Po przekazaniu placu budowy Wykonawca przejmuje pełną odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo wszystkich zatrudnionych osób, bezpieczeństwo osób przebywających na 
terenie obiektu, naraŜonych na zagroŜenia związane z prowadzonymi robotami a takŜe za 
ochronę przed wandalizmem i kradzieŜą materiałów i sprzętu  przez cały okres prowadzenia 
robót. W przypadku prowadzenia robót w czynnym obiekcie Wykonawca ma obowiązek 
zamontowania znaków informujących o prowadzonych robotach remontowych. 
1.6.4    Ochrona  środowiska 
Wykonawca ma obowiązek przestrzegać wszystkich przepisów i zasad związanych z 
ochroną środowiska, a w szczególności wszelkie odpady i śmieci oraz materiały z 
demontaŜu przeznaczone do utylizacji naleŜy składować w miejscu uniemoŜliwiającym ich 
przenikanie do środowiska lokalnego, a następnie przetransportować na wysypisko śmieci 
lub przekazać do utylizacji przez wyspecjalizowane firmy /np. świetlówki, plastiki, urządzenia 
elektryczne/  na własny koszt. 
1.6.5    Aprobaty techniczne 
Wykonawca winien uzyskać Aprobaty Techniczne na wszystkie materiały uŜyte do realizacji 
zadania. 
1.6.6    Stosowanie obowiązujących przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania i stosowania wszelkich przepisów i 
wytycznych związanych z wykonaniem robót oraz ich odbiorem i ponosi za to pełną 
odpowiedzialność. 
 
2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania przedmiotowej instalacji elektrycznej i teletechnicznej mogą być stosowane 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie uŜyte materiały muszą posiadać 
aktualne atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór 
techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
Wszystkie uŜyte w projekcie wykonawczym,  specyfikacji lub przedmiarze znaki handlowe, 
towarowe, przywołania patentów, nazwy modeli, numery katalogowe słuŜą jedynie do 
określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na 
producenta. NaleŜy stosować tylko materiały o identycznych parametrach technicznych i 
jakościowych jak wskazane w dokumentacji. Zastosowanie materiałów zamiennych naleŜy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego 
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W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegółowej nie podano 
wymagań technicznych dla materiałów i wyrobów lub je podano w sposób ogólny, naleŜy 
kaŜdorazowo dokonać uzgodnień z projektantem i inspektorem nadzoru i w razie potrzeby 
dokonać wpisu do dziennika budowy. 
 
3. SPRZĘT 
 
Prace moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora. Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych 
robót jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów. Typ i wielkość sprzętu powinien być dostosowany do 
typu materiału. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć na budowę i utrzymywać 
niezbędne wyposaŜenie zapewniające bezpieczeństwo zatrudnionemu personelowi. 
Wykonawca ma obowiązek posiadać i okazać na wniosek Inwestora dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania oraz jego obowiązujące okresowe 
badania techniczne. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Materiały naleŜy 
przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na 
uszkodzenia izolacji przewodów. Materiały naleŜy składować w pomieszczeniach 
zamkniętych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót 
elektrycznych powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą oraz odpowiednią 
ilość pracowników wykwalifikowanych z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia 
właściwego i bezpiecznego ukończenia robót na odpowiednim poziomie technicznym. 
Robotami mogą kierować osoby posiadające uprawnienia budowlane do kierowania 
robotami w odpowiedniej specjalności / instalacje elektryczne/, są członkami Izby InŜynierów 
Budownictwa, posiadają aktualne ubezpieczenie OC oraz aktualne zaświadczenie o 
ukończeniu szkolenia bhp. 
Nie naleŜy naruszać elewacji zewnętrznej obiektu, a wszelkie prace mogące mieć wpływ na 
jej stan lub wygląd naleŜy uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
5.1.  Demonta Ŝe 
 
Istniejące elementy starej instalacji naleŜy zdemontować w całości. DemontaŜ instalacji 
naleŜy wykonać z częściowym odzyskiem demontowanych materiałów. Przed 
przystąpieniem do demontaŜu naleŜy przy udziale  inspektora nadzoru oraz przedstawiciela 
właściciela obiektu ustalić zakres odzysku materiałowego. Materiały uzyskane z demontaŜu 
naleŜy posegregować, przeznaczone do odzysku protokolarnie przekazać właścicielowi, 
pozostałe w zaleŜności od rodzaju  wywieźć  do składnicy złomu, na wysypisko lub 
przekazać do utylizacji wyspecjalizowanej firmie / np. świetlówki, tworzywa sztuczne 
urządzenia elektryczne/. 
NaleŜy zdemontować wszystkie elementy instalacji a mianowicie  
     -  oprawy oświetleniowe 

- osprzęt łączeniowy i gniazdkowy    
- puszki końcowe 
- puszki rozgałęźne wraz z listwami łączeniowymi 
- przewody instalacji elektrycznej prowadzone na tynku 
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- rurki i listwy osłonowe przewodów elektrycznych i teletechnicznych 
- rurki i listwy osłonowe przewodów instalacji alarmowej i monitoringu bez demontaŜu 

oprzewodowania  i osprzętu tych instalacji 
- tablice rozdzielcze  
- nie ma potrzeby demontowania nieczynnych przewodów elektrycznych ułoŜonych pod 

tynkiem    

5.2.   Zasilanie elektroenergetyczne, układ pomiaro wy  oraz wewn ętrzne linie    
  zasilaj ące 
   
Budynek szkolny zasilany jest z urządzeń elektroenergetycznych ENEA kablem YAKY 4x120 
mm2. W pomieszczeniu portierni w murowanej obudowie usytuowane jest złącze kablowe 
ZK2 w którym znajdują się zabezpieczenia główne budynku Bu WT-1/gG 125A. Ze złącza 
wyprowadzona jest wewnętrzna linia zasilająca kablem 4xYKY1x50mm2  bezpośrednio do 
rozdzielnicy głównej RG+RKP usytuowanej na murowanej obudowie złącza. Kabel zasilający 
złącze pozostaje bez zmian. Projektuje się  rozdział PEN na PE i N w rozdzielnicy głównej. 
W związku z powyŜszym punkt rozdziału naleŜy uziemić łącząc go z uziemioną główną listwą 
połączeń wyrównawczych LPW  usytuowaną w puszce wtynkowej przy  rozdzielnicy głównej 
RG. 
W wydzielonych szafkach rozdzielnicy głównej RG projektuje się półpośredni układ 
pomiarowy zgodnie ze stanem istniejącym, dla mocy przyłączeniowej 45 kW i 
zabezpieczenia przelicznikowego 100A. Z uwagi na standaryzację półpośrednich układów 
pomiarowych w systemach ENEA zaprojektowano przekładniki IMSa 200/5A,  5VA, kl.0,5 
FS5 przystosowane do montaŜu na szynach prądowych  Cu 40x5. Dokładne wymiary układu 
szynowego wg standardu ENEA pokazano w załączniku nr 1 niniejszego opisu. 
Aktualnie zainstalowane są przekładniki 100/5A.  W związku z powyŜszym, przystępując do 
zmiany układu pomiarowego naleŜy powiadomić odpowiednie słuŜby ENEA i uzgodnić 
termin załączenia nowego układu z uwagi na konieczność spisania stanu licznika, 
sprawdzenia oraz oplombowania, ewentualnie jego przeprogramowania (zmiana mnoŜnej).  
Obiekt znajduje się na terenie podległym pod ENEA Operator Rejon Dystrybucji Września ul. 
Wikowska 5. 
Z rozdzielnicy głównej RG wyprowadzone są wewnętrzne linie zasilające do rozdzielnic : 
R1+RK1  -  YKY 5x 25 mm2 

R2+RK2  -  YKY 5x25 mm2 
R3   -  YDY 5x10 mm2 

R4   -  YKY 5x16 mm2 
RP  -   YDY 5x6 mm2 
Z rozdzielnicy RG wyprowadzona jest równieŜ istniejąca  wewnętrzna linia zasilająca obiekty 
„Orlika” wykonana kablem YKY 5x16 mm2. Istniejącą w szatni skrzynkę z zabezpieczeniami 
naleŜy zdemontować a kabel po zmufowaniu mufą termokurczliwą przedłuŜyć do 
rozdzielnicy RG, gdzie zaprojektowano wydzielone zabezpieczenia.  
Z rozdzielnicy RK2 wyprowadzone są wewnętrzne linie zasilające do tablic zasilania 
obwodów dedykowanych w pracowniach komputerowych: 
- w Sali 21 – tablica TK/21   -  YDY 5x10 mm2 
- w Sali 25 – tablica TK/25   -  YDY 5x10 mm2 
- w Sali 27 – tablica TK/27   -  YDy 5x6 mm2 
Z przed układu pomiarowego (patrz rys. E-10) wyprowadzone jest wewnętrzna linia 
zasilająca mieszkanie przewodem YDY 5x10 mm2. Z uwagi na to, Ŝe jest to wydzielona 
część instalacji,  nie związana bezpośrednio z instalacją elektryczną szkoły,  wyprowadzona 
z przed   układu pomiarowego, jej zabezpieczenie zaprojektowano w obudowie  typu 
ELRNO-6S przystosowanej do plombowania umieszczonej nad rozdzielnicą RG+RKP. W 
mieszkaniu zamontowany jest licznik jednofazowy a zastosowanie przewodu 5 – Ŝyłowego 
stanowi rezerwę dającą moŜliwość rozbudowy instalacji.  
Wewnętrzne linie zasilające zabezpieczone są bezpiecznikami topikowymi w rozłącznikach 
Tytan II prod. Schrack. 
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5.3.   Tablice rozdzielcze.  

Rozdzielnicę główną RG+RKP zaprojektowano jako natynkowe  metalowe szafy  modułowe 
typu Moduł 2000 prod. Schrack, z drzwiczkami metalowymi i zamkiem. Wprowadzenie kabli 
zasilających od dołu.  Wyprowadzanie przewodów dla zasilanie oświetlenia, gniazd i 
urządzeń od góry. Rozdzielnica usytuowana będzie na murowanej obudowie istniejącego 
złącza kablowego. Obmurówkę naleŜy dostosować do wymiaru rozdzielnicy. 
Pozostałe rozdzielnice wg opisu na rysunkach, w zaleŜności od miejsca usytuowania 
zaprojektowane zostały jako natynkowe lub podtynkowe. 
Rozdzielnice RG+RKP, R1+RK1, R2+RK2 posiadają wydzielone pola do zasilania urządzeń 
komputerowych czyli instalacji gniazd 230V dedykowanych.  
Obecność napięcia sygnalizowana będzie lampkami.  
Obwody odbiorcze oświetleniowe zabezpieczone zostaną wyłącznikami instalacyjnymi 
nadmiarowo prądowymi typu S. Obwody gniazd wtyczkowych będą chronione wyłącznikami 
róŜnicowoprądowymi z członem nadmiarowo – prądowym.  Obwody gniazd wtykowych 
ogólnego stosowania chronione będą wyłącznikami róŜnicowo – prądowymi kl. AC, 
natomiast obwody gniazd dedkowanych rozłącznikami róŜnicowo – prądowymi kl. A 
W rozdzielnicach i tablicach projektuje się rezerwę miejsca umoŜliwiającą rozbudowę 
(aparatura i listwy zaciskowe) w czasie eksploatacji obiektu. 
W rozdzielni głównej projektowany jest rozłącznik główny  ze zdalnym wyzwalaniem przez 
cewkę wzrostową połączoną z przyciskiem p.poŜ. GWP - wyłącznika głównego, 
usytuowanym przy wejściu do budynku szkolnego. 
 

5.4. Instalacje o świetlenia.  

Oświetlenie podstawowe pomieszczeń zaprojektowano oprawami z lampami 
fluorescencyjnymi. NatęŜenia oświetlenia zgodnie z PN-EN-12464-1:2012 „Oświetlenie 
miejsc pracy. Miejsca pracy we wnętrzach”. Przewiduje się oświetlenie podstawowe 
pomieszczeń bezpośrednie zrealizowane przy pomocy opraw montowanych na stropie. 
Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie za pomocą łączników pojedynczych lub 
świecznikowych w pomieszczeniach sal lekcyjnych, zapleczach, biurach, bibliotece, 
magazynach. W pomieszczeniach sanitarnych oraz socjalno – gospodarczych 
zaprojektowano oprawy oświetleniowe wyposaŜone w czujnik obecności. W tych oprawach 
naleŜy stosować źródła światła LED 12W/E27 
W oprawach oświetleniowych we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych , 
pomocniczych i biurowych naleŜy zastosować świetlówki trójpasmowe o wskaźniku 
oddawania barw Ra>80, kod barwy 840. Podczas instalowania opraw oświetleniowych w 
bibliotece naleŜy skonsultować ich szczegółowe rozmieszczenie z dyrekcją szkoły w celu 
uwzględnienia planowanego ustawienia regałów.  
 Instalacja oświetlenia sali gimnastycznej oraz istniejące oprawy oświetleniowe pozostają 
bez zmian. W związku ze zmianą miejsca załączania oświetlenia sali gimnastycznej naleŜy 
zlikwidować usytuowaną w sali tablicę z przyciskami i stycznikami wraz z zasilaniem, a 
podłączone  do niej przewody zasilające oprawy oświetleniowe przedłuŜyć z zastosowaniem 
muf termokurczliwych do szafki SOG usytuowanej pod rozdzielnicą R4. 
Oświetlenie sal i pomieszczeń zasilane będzie z rozdzielnic piętrowych. Oświetlenie 
wszystkich korytarzy, klatki schodowej, oświetlenie ewakuacyjne oraz oświetlenie 
zewnętrzne zasilane będzie z rozdzielnicy RG, a sterowanie tych obwodów odbywać się 
będzie z szafki SO usytuowanej w portierni. Część oświetlenia zewnętrznego sterowana 
będzie ręcznie, natomiast część za pomocą zegara astronomicznego. Na poszczególnych 
kondygnacjach oraz w łączniku projektowane jest tzw. „oświetlenie nocne”. Są to oprawy 
oświetlenia ogólnego korytarzy sterowane dodatkowo zegarem astronomicznym. 
W obiekcie zaprojektowano równieŜ oświetlenie awaryjne ewakuacyjne polegające na 
oświetleniu drogi ewakuacji oraz oświetleniu strefy otwartej. Zostało to zrealizowane z 
zastosowaniem wydzielonych  opraw oświetleniowych kierunkowych naściennych z 
piktogramem, kierunkowych sufitowych dwustronnych z piktogramem oraz awaryjnych 
nasufitowych. Wszystkie w/w oprawy wykonane są w technologii LED oraz wyposaŜone są w  
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baterie akumulatorów zapewniające czas pracy min. 3 godziny. Zaprojektowane oprawy 
posiadają wymagane przepisami certyfikaty CNBOP.  
Grafikę piktogramu naleŜy dobrać do miejsca usytuowania oprawy. 
Instalację oświetleniową wykonać przewodami YDY(p) 1,5 mm2-750V. Stosować osprzęt 
serii Simon Basic Moduł firmy Kontakt Simon, instalowany pod tynkiem. 
Łączniki naleŜy instalować na wys. 1,50 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.16. opisu. 

5.5. Instalacja gniazd wtyczkowych ogólnego przezna czenia.  

W pomieszczeniach zainstalowane zostaną gniazda dla celów porządkowych, ogólnych i dla 
zasilania przenośnych urządzeń technologicznych. 
Instalację wykonać przewodami YDYpŜo 3x2,5 mm2 - 750V   
Liczba gniazd przyłączonych do jednego obwodu nie powinna przekroczyć 10, moc jednego 
obwodu nie większa niŜ 2 kW. 
Stosować osprzęt serii Simon Basic Moduł p/t kolor biały.  
W pomieszczeniach dostępnych dla młodzieŜy szkolnej: sale lekcyjne, czytelnia, biblioteka, 
gabinety przedmiotowe stosować osprzęt z przesłoną styków.. 
W pomieszczeniach WC, szatniach oraz pomieszczeniach gospodarczych stosować gniazda 
wtykowe z klapką o min. IP44. 
Dokładne usytuowanie szafek SM naleŜy uzgodnić na etapie wykonawstwa z bezpośrednim 
uŜytkownikiem. 
 
JeŜeli na rysunkach nie podano innej wysokości montaŜu gniazd to naleŜy je montować na 
wysokości 0,3m w pomieszczeniach biurowych, natomiast w pozostałych 1,5m.  Wysokości 
podano do środka osprzętu. 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.16. opisu. 

5.6. Wydzielona instalacja zasilania odbiorników ko mputerowych.  

Dla zasilania komputerów, urządzeń sieci komputerowej, innych urządzeń elektronicznych,  
projektorów oraz tablic interaktywnych  zaprojektowano wydzieloną instalację gniazd 
wtyczkowych. W tablicach rozdzielczych poszczególnych kondygnacji zaprojektowano 
wydzielone pola (RKP, RK1, RK2)  wyposaŜone w rozłącznik, lampki kontroli faz oraz 
wyłączniki róŜnicowo – prądowe z członem nadmiarowo – prądowym kl.A do zabezpieczenia 
obwodów dedykowanych. Instalację wykonać naleŜy przewodami YDYpŜo 3x2,5 mm2 pod 
tynkiem. Wszystkie gniazda dedykowane do zasilania urządzeń komputerowych i 
multimedialnych naleŜy stosować w kolorze czerwonym, typu DATA.  
 Dla sal nr 21, 25 – pracownia komputerowa oraz sali 27 – pracownia hotelarska - projektuje 
się tablice rozdzielcze odpowiednio  TK/21, TK/25, TK/27 , w której zaprojektowano 
zabezpieczenia wszystkich obwodów gniazd 230V dedykowanych  instalowanych w tej sali. 
Instalację gniazd do stanowisk edukacyjnych wykonać przewodami YDYpŜo 3x2,5  
Z tablicy TK/21 projektuje się równieŜ zasilanie szafy dystrybucyjnej SD1 sieci ethernetowej, 
a z tablicy TK/25 zasilanie szafy dystrybucyjnej SD2.  
Z rozdzielnicy RKP naleŜy zasilić centralę alarmową oraz rejestrator kamer 
Obwody zasilania gniazd 230V dedykowanych w części powiązanej z salą gimnastyczną 
naleŜy wyprowadzić z rozdzielnicy R4 z wydzielonych wyłączników róŜnicowo – prądowych z 
członem nadmiarowo – prądowym kl. A. 
Plany instalacji gniazd 230V dedykowanych   na poszczególnych kondygnacjach  pokazano 
na rys. E-06 do E-09 
Dokładne usytuowanie urządzeń naleŜy uzgodnić na etapie wykonawstwa z bezpośrednim 
uŜytkownikiem. 

5.7. Instalacja ethernetowa  

Projektowana instalacja ethernetowa  budynku szkolnego rozpoczyna się od szafy 
dystrybucyjnej SD1 usytuowanej w pomieszczeniu nr 22. Do szafy tej naleŜy wprowadzić 
istniejące zasilania DSL i VDSL  oraz zainstalować w niej istniejące routery. Instalację 
wykonać w topologii gwiaździstej  przewodem UTP4x2x0,5 kat. 5e. zakończonym gniazdem  
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Rj45.  Pomiędzy szafą dystrybucyjną SD1 w pom. 22 a szafą dystrybucyjną w pom. 25a 
naleŜy wykonać połączenie 10xUTP4x2x0,5 kat. 5e. Część szkoły będzie obsługiwana przez 
urządzenia szafy dystrybucyjnej SD1, a druga część przez urządzenia szafy SD2. Sieć DSL 
zarezerwowana jest tylko dla obsługi administracji szkoły. Szafę SD zestawiono na bazie 
szafy 19” LCS2 – 42U prod. Legrand nr kat. 0463 18. Szafę SD naleŜy połączyć z listwą 
połączeń wyrównawczych.  WyposaŜenie szafy oraz układ mechan.  pokazano na rys. E-23. 
W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla moŜe wynosić 90m między 
szafą SD a interfejsem uŜytkownika. Przewody na całej długości powinny być wolne od 
zagnieceń, nacięć, załamań,  połączeń i napręŜeń. Minimalny promień skrętu powinien 
wynosić 4-krotność średnicy przewodu UTP. 
Do kaŜdej sali lekcyjnej doprowadzone są z odpowiedniej szafy dystrybucyjnej dwa 
przewody UTP 4x2x0,5 kat. 5e do zestawu  SM,  zakończone gniazdami RJ45 (rys. E-21). 
Zestawy SM montowane są jako natynkowe oraz podtynkowe – oznaczone na rysunkach. 
Zestawy SM wykorzystywane są równieŜ do montaŜu osprzętu instalacji multimedialnej w 
sali oraz zainstalowano w niej łącznik sterowania ekranem. W pozostałych pomieszczeniach 
przewody UTP zakończone są gniazdami RJ45 w wykonaniu podtynkowym. W salach 21 i 
25 zestawy gniazd RJ45 sytuowane na ścianie okiennej wraz z gniazdami 230V DATA 
dedykowanymi montowane są w w metalowych obudowach natynkowych Simon 500 a 
następnie instalowane w szafkach metalowych natynkowych typu MU2/24 UNI prod. ETI  z 
zamkami patentowymi (rys. E-22). W dolnej ściance szafki naleŜy wyciąć dwa otwory do 
przeprowadzenia przewodów łączących z urządzeniami komputerowymi. Dokładne 
usytuowanie szafek naleŜy uzgodnić na etapie wykonawstwa z bezpośrednim 
uŜytkownikiem. 
Wszelkie prace związane z podłączeniami i konfiguracją sieci okablowania strukturalnego 
naleŜy  przeprowadzać w ścisłym kontakcie z osobą odpowiedzialną w szkole za 
konserwację sieci komputerowej.  
Plany instalacji ethernetowych na poszczególnych kondygnacjach pokazano na rys. E-06 – 
E-09 
Instalację i trasy kablowe wykonywać zgodnie z punktem 1.16. opisu 

5.8. Instalacja urz ądzeń multimedialnych.  

Istniejące oraz projektowane instalacje urządzeń multimedialnych (projektory, tablice 
interaktywne, głośniki) naleŜy wykonać w oparciu o zestawy zasilające instalowane przy 
stanowisku nauczycielskim w zestawach SM. Wszystkie przewody - VGA, HDMI, głośnikowe 
oraz zasilające 230V – układać pod tynkiem. 
Istniejące projektory po zdemontowaniu i wykonaniu instalacji naleŜy zamontować w tych 
samych miejscach. W salach, które nie są wyposaŜone w projektory,  usytuowanie kaset 
zasilających w suficie naleŜy przyjąć przez analogię do projektorów istniejących. Dokładne 
usytuowanie szafek SM naleŜy uzgodnić na etapie wykonawstwa z bezpośrednim 
uŜytkownikiem. 
Schematy ideowe połączeń multimedialnych pokazano na rys. E-21, natomiast plany 
rozmieszczenia urządzeń i instalacji pokazano na rys. E-06 –E-09 

5.9. Instalacja telefoniczna.  

Kabel teletechniczny  przychodzący do budynku administracyjnego  wprowadzony jest do 
centrali telefonicznej CT znajdującej się w sekretariacie. Z CT projektuje się ułoŜenie dwóch 
przewodów UTP 4x2x0,5 kat.5e do modułu łączy telefonicznych – panelu krosowego- w 
szafie SD1. Do panelu krosowego naleŜy równieŜ doprowadzić z CT kabel teletechniczny 
YTKSY 30x2x0,5 , szafy SD1 i SD2 naleŜy połączyć równieŜ kablem YTKSY 30x2x0,5 w 
celu umoŜliwienia korzystania z aktualnego łącza analogowego. Z szaf SD1 i SD2b 
zaprojektowano gwiaździście wykonaną instalację telefoniczną przewodami UTP 4x2x0,5 
kat.5e do gniazd abonenckich typu RJ45 w określonych na planach miejscach. Docelowo 
istnieje moŜliwość montaŜu centrali telefonicznej w szafie SD1 
Wszelkie prace związane z podłączeniami sieci teletechnicznej zaleca się przeprowadzać w 
kontakcie z osobą odpowiedzialną w szkole za konserwację urządzeń teletechnicznych. 
Instalację i trasy kablowe wykonywać zgodnie z punktem 1.16. opisu. 
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5.10. Instalacja dzwonkowa  

Sterowanie dzwonkiem szkolnym odbywa się automatycznie poprzez centralę telefoniczną. 
W tym celu naleŜy z rozdzielnicy RG doprowadzić do centrali telefonicznej CT przewód 
YDYp 2x1,5 mm2 w celu uzyskania sygnału z centrali do układu sterująco – zasilającego 
dzwonka zlokalizowanego w rozdzielnicy RG. Układ sterujący pozwala równieŜ na ręczne 
sterowanie dzwonkiem. W tym celu naleŜy w szafce SO przełączyć  przełącznik P11na 
sterowanie ręczne i mamy moŜliwość przy uŜyciu przycisku PDZ1 załączać dzwonek. Przy 
przełączeniu na sterowanie ręczne istnieje równieŜ moŜliwość wykorzystania przycisku 
PDZ2 oraz dzwonków jako instalacji przyzewowej po godzinach zajęć lekcyjnych. Na kaŜdej 
kondygnacji na wysokości 2,5- 3m od posadzki oraz w sali gimnastycznej zainstalować 
dzwonek szkolny na napięcie 230V np. DNS–212D prod. Zamel.  
Instalację wykonać przewodem YDYpŜo3x1,5 mm2 - 750V prowadzonym p/t. 

5.11. Instalacje alarmowe i monitoringu  

Budynek dydaktyczny  wyposaŜony jest w instalację alarmową oraz instalacje monitoringu, 
które nie są objęte niniejszym opracowaniem. Z uwagi jednak na projektowane prace 
budowlane w budynku, na Ŝyczenie uŜytkownika projektuje się montaŜ dodatkowych 2 
czujek w pomieszczeniu kuchni. Ich szczegółowe usytuowanie ustalić z serwisantem 
instalacji alarmowej. NaleŜy zastosować czujki dualne (mikrofala+pir) typu Cobalt Plus 
(dystrybutor Delta –Poznań). Projektowane czujki naleŜy połączyć przewodami 2xUTP 
4x2x05 kat.5e.   z istniejącą,  zlokalizowaną w gabinecie sekretarza  centralą alarmową CA . 
Wszelkie prace związane z podłączeniami czujek do centrali zaleca się przeprowadzać w 
kontakcie z osobą odpowiedzialną w szkole za konserwację urządzeń alarmowych 
Wszystkie przewody związane z instalacją alarmową oraz monitoringu prowadzone 
bezpośrednio na tynku lub w natynkowych kanałach kablowych naleŜy ułoŜyć pod tynkiem. 

5.12. Prowadzenie przewodów.  

NaleŜy oddzielnie prowadzić zachowując wymagane normami odstępy, następujące 
instalacje: 

- instalacje elektroenergetyczne nn, 
- instalacje teletechniczne i teleinformatyczne 

Przewody układać następująco: 
- w tynku i pod tynkiem (pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o 

grubości co najmniej 5 mm), 
- w osłonach z rur PCV w ścianach działowych STG(G-K)z osprzętem 

podtynkowym. 
Do montaŜu osprzętu oraz rozgałęzień  stosować puszki końcowe głębokie S 60DFw, 
przystosowane do przykręcania osprzętu śrubkami. 
NaleŜy stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, 
równoległych do krawędzi ścian i stropów. 
W ciągach korytarzowych ponad sufitem podwieszanym projektuje się montaŜ dwóch 
oddzielnych systemów koryt kablowych. Projektuje się zastosowanie koryt kablowych Baks  
typu  KPL150H60. Jeden system koryt przeznaczony jest dla instalacji elektrycznych 
zasilających, oświetleniowych i gniazd 230V, natomiast drugi dla instalacji niskoprądowych 
(ethernetowych, telefonicznych). Odległość między systemami min. 20cm. 
Po wyjściu przewodu instalacyjnego z korytka naleŜy go układać pod tynkiem.  

5.13. Ochrona przeciwprzepi ęciowa.  

Dla ograniczenia poziomu przepięć dochodzących do urządzeń przyjęto koncepcję ochrony 
strefowej. 
W projektowanej  rozdzielnicy RG+RKP  zainstalowany zostanie  ogranicznik przepięć klasy 
B+C. W tablicach piętrowych  R1+RKP1, R2+RK2, R3, R4, RP oraz TK/21, TK/25, TK/27   
projektuje się ochronniki kl.C  stanowiące drugi stopień ochrony. Zaleca się podłączenie 
urządzeń komputerowych przez listwy zasilające z ochronnikami przepięciowymi kl. D. 
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5.14. Ochrona przeciwpora Ŝeniowa.  

Jako ochronę od poraŜeń przed dotykiem bezpośrednim zastosowano izolację roboczą 
przewodów i osprzętu, jak równieŜ osłony zacisków będących pod napięciem a takŜe  
samoczynne dostatecznie szybkie wyłączenie obwodu realizowane przez wyłączniki 
ochronne róŜnicowo-prądowe o prądzie działania 30 mA  i  wyłączniki nadmiarowo – 
prądowe. Cały osprzęt do instalacji projektuje się w obudowach izolacyjnych.  
Elementem ochrony od poraŜeń jest równieŜ system połączeń wyrównawczych.  
Usytuowanie głównej listwy połączeń wyrównawczych – LPW - projektuje się obok  
rozdzielnicy głównej RG w puszce podtynkowej KT 250x110 prod. Simet.  Listwę LPW 
naleŜy uziemić wykorzystując istniejącą instalację uziomową. Z listwą LPW naleŜy połączyć 
wszystkie listwy połączeń wyrównawczych zainstalowane w rozdzielnicach R….    
Z listwami połączeń wyrównawczych naleŜy łączyć przewodem Lgy16mm2 : 

- metalowe elementy konstrukcji i instalacji budynku 
- metalowe rury instalacji wprowadzonych do budynku 
- punkty dystrybucyjne teleinformatyczne i teletechniczne 

Połączenia główne wykonać przewodami Lgy25mm2 

Połączenia miejscowe wykonać przewodem Lgy6mm2 
Dostępne części przewodzące tj. części metalowe urządzeń, które wskutek uszkodzenia 
izolacji mogą znaleźć się pod napięciem, takie jak : 

- metalowe obudowy, aparatów i urządzeń elektrycznych 
- kołki ochronne gniazd wtyczkowych 
- metalowe obudowy opraw, wentylatorów, wyciągów wentylacyjnych 

 powinny być połączone z przewodem ochronnym. 
Listwę połączeń wyrównawczych naleŜy uziemić wykorzystując istniejącą instalację 
uziomową. 

5.15. Sprawdzanie odbiorcze.  
Przed oddaniem linii kablowych i instalacji elektrycznych do eksploatacji naleŜy dokonać 
sprawdzenia: 

- zgodności wykonania z projektem i wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodności kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub 

dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa, 
- czy nie występują widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa, 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,  
- dobór przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia, 
- oznakowania, znaków bezpieczeństwa i środków bezpieczeństwa. 
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia zasilania, 
- wykonać próby działania, 

Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami: 
- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 

odbiorcze. 
Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyŜszymi: 

- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 
podstawowych badań odbiorczych. 

Po wykonaniu okablowania strukturalnego naleŜy wykonać pomiary statyczne i dynamiczne 
wszystkich linii zgodnie z PN-EN 50173 oraz z zaleceniami producenta okablowania. 
Pomiary statyczne umoŜliwią sprawdzenie poprawności połączenia, zwarcia w parze i 
między parami oraz przerw w obwodzie. Pomiary dynamiczne umoŜliwią sprawdzenie 
poprawności adresów, długości linii, impedancji, rezystancji stałoprądowej, poziomu 
szumów. 
W związku z powyŜszym naleŜy wykonać następujące pomiary: 
   -  poprawności i ciągłości połączeń 
   -  długości linii 
   -  rezystancji pętli 
   -  impedancji 
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   -  pojemności 
   -  tłumienności 
   -  przesłuchu 
   -  tłumienia odbitego 
   -  róŜnicy przesłuchu 
   -  propagacji opóźnienia 
Ze sprawdzenia, pomiarów i badań naleŜy sporządzić protokóły i dołączyć do dokumentacji 
powykonawczej 

Uwagi ko ńcowe  

Wszystkie elementy starej instalacji elektrycznej naleŜy odłączyć od zasilania i  
zdemontować. Miejsca po zdemontowanych urządzeniach naleŜy zaprawić. Nie jest 
wymagane demontowanie przewodów prowadzonych pod tynkiem. Zdemontować naleŜy 
równieŜ nieczynne elementy instalacji teleinformatycznej, teletechnicznej i głośnikowej. 
Istniejące czynne instalacje alarmowe i monitoringu prowadzone na tynku naleŜy ułoŜyć pod 
tynkiem. 
Przed rozpoczęciem prac w poszczególnych salach lekcyjnych,  gabinetach i biurach naleŜy 
szczegóły rozmieszczenia osprzętu skonsultować z uŜytkownikiem pomieszczenia. 
Sposób prowadzenia przewodów podano w punkcie 1.16. opisu 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola jakości robót  związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z  wymaganiami Polskich Norm  oraz 
„Warunkami techn. wykonania i odbioru robót bud.-montaŜowych – tom V – instalacje 
elektryczne. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, 
naleŜy dana fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie ponownie. 
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji naleŜy dokonać oględzin i sprawdzić : 
- zgodność wykonania instalacji z projektem oraz wymaganiami norm i przepisów, 
- zgodność kabli, przewodów, urządzeń i osprzętu z wymaganiami norm lub  
   dokumentów szczególnie pod względem bezpieczeństwa (czy nie występują  
   widoczne uszkodzenia wpływające na pogorszenie bezpieczeństwa), 
- obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających  rozprzestrzenianiu się  
poŜaru i ochrony przed skutkami działania ciepła, 
- dobór i nastawienie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych oraz  sprawdzenie 
pozostałych elementów wykazanych w punkcie 611.3 normy PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 
elektryczne w obiektach  budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze.” 
Wykonać następujące próby : 
- sprawdzić ciągłość przewodów ochronnych, w tym połączeń wyrównawczych, 
- wykonać pomiary rezystancji izolacji instalacji, 
- sprawdzić stan ochrony zrealizowanej za pomocą samoczynnego wyłączenia  
   zasilania, 
- wykonać próby działania 
- wykonać pomiar rezystancji uziemienia . 
Sprawdzenia, badania i pomiary wykonać zgodnie z normami: 

- PN - IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia 
odbiorcze. 

- Ponadto, w zakresie, w którym nie jest sprzeczna z powyŜszymi: 
- BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 

podstawowych badań odbiorczych. 
Po wykonaniu okablowania strukturalnego naleŜy wykonać pomiary statyczne i dynamiczne 
wszystkich linii zgodnie z PN-EN 50173 oraz z zaleceniami producenta okablowania. 
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Pomiary statyczne umoŜliwią sprawdzenie poprawności połączenia, zwarcia w parze i 
między parami oraz przerw w obwodzie. Pomiary dynamiczne umoŜliwią sprawdzenie 
poprawności adresów, długości linii, impedancji, rezystancji stałoprądowej, poziomu 
szumów. 
W związku z powyŜszym naleŜy wykonać następujące pomiary: 
   -  poprawności i ciągłości połączeń 
   -  długości linii 
   -  rezystancji pętli 
   -  impedancji 
   -  pojemności 
   -  tłumienności 
   -  przesłuchu 
   -  tłumienia odbitego 
   -  róŜnicy przesłuchu 
   -  propagacji opóźnienia 
Ze sprawdzenia, pomiarów i badań naleŜy sporządzić protokóły i dołączyć do 
dokumentacji powykonawczej 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, słuŜby 
zaopatrzenia, urządzenia do badań i pomiarów materiałów i robót. 
Wykonawca winien posiadać zaświadczenia, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
pomiarowo – badawczy są prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
 
7. ODBIORY ROBÓT 

 
Na wniosek Wykonawcy Inspektor nadzoru będzie dokonywał odbioru części lub etapu robót 
. Odbiór części robót potwierdzony zostanie protokółem odbioru części robót wykonanych w 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru po sprawdzeniu jakości wykonania, 
zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, uŜycia właściwych 
materiałów oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w specyfikacji technicznej. 
KaŜdorazowo naleŜy zgłaszać do odbioru roboty zanikające lub ulegające zakryciu. Ocenę 
jakości oraz zgodę na kontynuowanie robót inspektor nadzoru dokumentuje wpisem do 
dziennika budowy. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie 
wykonywania robót, 
b) Dziennik budowy, 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 
przez dostawców materiałów), 
d) Protokoły wszystkich odbiorów częściowych 
e) Wszystkie wymagane przepisami protokóły pomiarów i badań  
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
a) zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
b)  protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
c) aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia) 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Decyzję co do odbioru podejmie sam Zamawiający. 
 
 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 

8.1. Jednostką obmiaru jest  metr (m)przewodu elektrycznego, rury  dla danej średnicy, 
sztuka lub komplet zamontowanego osprzętu . 
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8.2. Obmiar robót wykonać na podstawie typowych ksiąg obmiarowych zgodnie z katalogami 
norm KNR, KNNR, KSNR. 

8.3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w 
jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze Robót 

 
 
 
 9. PODSTAWA  PŁATNO ŚCI 
 
 Warunki płatności zostaną określone w umowie .  
        
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE 
 
- ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), 
- ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (t.j. Dz. U. z 2009 r., Nr 178, poz. 
1380 ze zm.), 
- ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze 
zm.), 
- ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r., 

poz.907 ze zm.), 
- ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz.883), 
wraz z wydanymi na  podstawie powyŜszych ustaw rozporządzeniami. 
  
Oraz:  
 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym.  
PN - EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. Część 

1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.  
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych. 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieczeństwa. 
PN-92/N-01256 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa. Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa 

na drogach ewakuacyjnych i drogach poŜarowych.  
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC 61239:2000 Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi 

dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 

zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

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

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP). 
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. 
Ogólne wymagania. 
PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z 

maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami 
albo cyframi.  

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50171-1:2005 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 
1: Wymagania ogólne i strefy biurowe. 

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 1: 
Specyfikacja i zapewnienie jakości.  
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PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie 

i wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
Normy SEP: 
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 
Ponadto naleŜy stosować, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami:  
"Przepisy Budowy Urządzeń Elektrycznych", 
"Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych - tom V instalacje 

elektryczna",  
oraz wycofane i nie zastąpione innymi normy: 
BN - 85/3081-01 Urządzenia i układy elektryczne. Wytyczne przeprowadzania 

podstawowych badań odbiorczych. 
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. 

Wymagania ogólne. 
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1.  Wstęp 

 
1.1. Przedmiot SST. 
 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru instalacji sygnalizacji poŜarowej w budynku Zespołu 

Szkół  im. Adama Wodziczki w Mosinie przy ul. Topolowej 2.  

 

1.2. Zakres stosowania SST. 
 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 

elektrycznych w zakresie wykonania instalacji sygnalizacji poŜarowej. 

 W zakres robót  wchodzą: 

1. montaŜ instalacji przewodowej 

2. montaŜ samoczynnych sygnalizatorów poŜaru (optyczne czujki dymu) 

3. montaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜaru 

4. montaŜ gniazd dla czujek 

5. montaŜ sygnalizatorów akustycznych 

6. Sprawdzenie poprawności działania instalacji, testy działania czujników 

7. Szkolenie w zakresie obsługi centralki POLON-4200 

 

1.4. Wymogi formalne. 
 

Wykonanie instalacji sygnalizacji poŜarowej winno być zlecone przedsiębiorstwu 

mającemu właściwe doświadczenie w realizacji robót i gwarantującemu właściwą 

jakość wykonania. Wykonawstwo instalacji sygnalizacji poŜarowej prowadzić 

zgodnie z wymaganiami norm dotyczących robót teletechnicznych. 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów 

pomocniczych zastosowanych do wykonania instalacji powinny być zgodne z 

podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania 

instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niŜ wymienione w projekcie 

dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji 

projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inwestorem i posiadania 

przez urządzenia i sprzęty świadectw dopuszczenia (wydanych przez CNBOP) do 

stosowania w ochronie przeciwpoŜarowej. 



 

 
2. Materiały 

 
Materiały stosowane do realizacji zadania podano w przedmiarze robót. Wszystkie 

przewody instalacji wewnętrznej linii dozorowych uniepalnione  lub niepalne 

posiadające aktualne atesty CNBOP. Rurki instalacyjne gładkie nie 

przenoszące ognia.  

Osprzęt  wg przedmiaru. MontaŜ wyposaŜenia wg DTR producenta. 

Materiały   powinny    odpowiadać   wymaganiom    norm    państwowych,    

posiadać 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, certyfikaty lub 

deklaracje 

zgodności. 

 

3.  Sprzęt 

Do wykonania przedmiotowych prac naleŜy stosować atestowane narzędzia z 

dopuszczeniem do prac elektrycznych, z izolacją 1000 V. Elektronarzędzia z 

waŜnymi badaniami technicznymi. 

 

4. Transport i składowanie 
 
Wykonawca dostarcza wszystkie materiały własnym kosztem i staraniem. 

Wszystkie zastosowane środki transportu na zewnątrz i wewnątrz budowy 

muszą być odpowiednie do transportowanych materiałów. W czasie transportu, 

załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i sygnalizacji poŜaru 

naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców. 

Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów bezpośrednio przed 

montaŜem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu 

budowy. 

 
5. Wykonanie robót 
 
5.1.  Wymagania ogólne 

 
Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki w jakich roboty będą wykonywane. 

Wymagania przy wykonaniu instalacji zgodnie z polskimi normami i wytycznymi 

technologicznymi producenta. 

 Przed rozpoczęciem robót naleŜy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, 



jak równieŜ z dokumentacją znajdujących się w budynku innych instalacji aby w 

czasie wykonania robót nie spowodować ich uszkodzenia.   

5.2.  Prace kablowe i instalacyjno-montaŜowe 
 

- wytyczenie tras przewodów na ścianach i stropach budynku; 

- wytyczenie miejsc pod montaŜ  rur osłonowych; 

- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i 

betonowych). 

Trasowanie naleŜy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, 

prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby 

trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Trasy kablowe natynkowe wykonać naleŜy przy pomocy gładkich rurek 

instalacyjnych nie przenoszących ognia. 

Trasy kablowe w pionie i w pomieszczeniach bez podsufitki naleŜy układać w 

bruzdach w tynku, bruzdy zatynkować. 

Przewody przechodzące przez ścianę lub stropy prowadzić w osłonach rurkowych 

(przepustach). 

Przy skrzyŜowaniach, jeśli nie moŜna ich uniknąć, przewody osłaniać rurką. 

Przepusty w ścianach i stropach, podczas przejścia do innych stref poŜarowych 

muszą być uszczelnione masami w klasie odporności ogniowej odpowiadającej klasie 

elementów budowlanych, przez które przechodzą. 

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń instalacji sygnalizacji poŜaru  w 

budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie 

odległości i ich wzajemnego usytuowania. 

 

Główne ciągi instalacji układać na tynku nad podsufitką przestrzegając zasady aby 

przewody zasilające i powrotne pętli dozorowej ppoŜ. prowadzone były w 

oddzielnych rurkach. Tak samo pętle w pionach naleŜy układać w oddzielnych 

rurach instalacyjnych.  

MontaŜ uchwytów pod rurki instalacyjne 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułoŜenia na nich instalacji 

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do 

podłoŜa (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w sposób trwały, 

uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie 

pracować oraz sam rodzaj instalacji. 

 

 

 

 



 

 

5.3.    Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 

• łączenia przewodów naleŜy wykonywać wyłącznie w elementach 

instalowanych na liniach sygnalizacji poŜaru. 

• przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na 

naciąganie i dodatkowe napręŜenia. 

• zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować 

uszkodzeń mechanicznych miedzianych Ŝył. 

• dławiki  urządzeń z wchodzącymi przewodami naleŜy odpowiednio 

uszczelnić,  

• wszelkie przepusty przez ściany i stropy naleŜy uszczelnić atestowanymi 

niepalnymi uszczelniaczami, 

 

5.4.   Pomiary ciągłości i oporności pętli dozorowej. 

Po ułoŜeniu instalacji  naleŜy dokonać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów 

pomiarowych pomiaru oporności izolacji pomiędzy Ŝyłami i w stosunku do 

ekranu oraz pomiaru oporności i pojemności przewodów linii. 

Z przeprowadzonych pomiarów naleŜy sporządzić protokół  określający 

mierzone odcinki instalacji i wartości mierzonych  parametrów. 

 

5.5.   MontaŜ gniazd do czujek sygnalizacji poŜaru 

 Przy montaŜu gniazda naleŜy zwracać uwagę na oznacznik lokalizacji  

wskaźnika zadziałania  czujki, zwracając go zawsze w kierunku drzwi 

wejściowych lub w stronę korytarza. Dla zachowania szczelności gniazda 

śruby mocujące naleŜy wkręcać przez istniejące wkładki silikonowe. Podobnie 

przewody, naleŜy wprowadzać obcinając nieznacznie  stoŜki silikonowe tak 

aby była zapewniona  szczelność przepustów. 

   

5.6.    Łączenie przewodów w gniazdach. 

Przewody naleŜy łączyć na łączówkę gniazda zgodnie z jej oznaczeniem  

zwracając szczególną uwagę na polaryzację.  Dodatkowe złącze w gnieździe 

umoŜliwia łączenie ekranu przewodów linii dozorowych. 

 

 5.7.   MontaŜ optycznych czujników dymu w gniazdach 

 

Przed włoŜeniem czujnika do gniazda naleŜy odczytać i zanotować w 



dokumentacji powykonawczej fabryczny numer czujnika. Po włoŜeniu  czujki 

do gniazda naleŜy sprawdzić czy jest ona prawidłowo blokowana przez 

zatrzask. 

 

 5.8.    MontaŜ ręcznych ostrzegaczy poŜarowych 

 

Ręczne ostrzegacze poŜarowe naleŜy instalować na  wysokości 1,2m  stosując 

puszkę do instalacji w tynku.  Przewody łączyć na odpowiednie zaciski , 

ekrany łączyć na zacisku dodatkowym , zgodnie z DTR  przycisku. 

 

6. Kontrola jakości 

Kontrola   jakości   robót   przy   wykonywaniu   instalacji  sygnalizacji poŜarowej   

polega   na sprawdzeniu wszystkich faz prac i na odbiorze końcowym. 

Kontrola jakości powinna obejmować: 

• sprawdzenie   materiałów  pod   względem   ich   zgodności   z  aktualnymi 

   normami, dokumentacją techniczną i niniejszą SST, 

• sprawdzenie  wykonania   robot  zanikających   potwierdzone   protokołami 

   odbiorów częściowych i wpisami do dziennika budowy, a w szczególności: 

   - sposobu ułoŜenia przewodów, zachowania koordynacji izolacji 

   - poprawności wykonania przejść przewodów przez ściany i stropy, 

• gatunek dostarczonych towarów  

• jednolitość wzoru 

• prawidłowego etykietowania elementów adresowalnych zainstalowanych w pętlach             

dozorowych 

• sprawdzenie działania wszystkich urządzeń podłączonych do instalacji 

  sygnalizacji poŜarowej 

 

• sprawdzenie dokumentacji końcowej odbiorczej, która musi zawierać co 

   najmniej (dostarcza Wykonawca robot): 

1. Oświadczenie kierownika robót elektrycznych o wykonaniu prac zgodnie 

dokumentacją i przepisami, 

2. Dokumentację powykonawczą, 

3. Wpisy do dziennika budowy o robotach zanikowych, 

4. DTR urządzeń dostarczanych fabrycznie, 

5. Certyfikaty, deklaracje zgodności i dopuszczenia na zastosowane 

materiały i urządzenia, 

6. Instrukcje obsługi instalacji sygnalizacji poŜarowej, 

7. Protokoły z przeprowadzonych pomiarów, prób i testów działania wszystkich 

czujników, przycisków , modułów i sygnalizatorów.  

Wszystkie urządzenia powinny posiadać oznaczenia umoŜliwiające ich 



identyfikację. Na wszystkich elementach adresowalnych systemu naleŜy 

nalepić trwałe nalepki z adresami.  

 
7. Odbiór robót 

Odbiór końcowy robót  powinien obejmować: 

• ocenę zgodności   z dokumentacją techniczną 

• jakości zastosowanych materiałów, 

• sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na  podstawie 

zapisów w dzienniku budowy, 

• sprawdzenie terminowości prac zgodnie z umowami, 

• sprawdzenie jakości robot pod względem  sztuki budowlanej i estetyki 

wykonania, 

• sprawdzenie jakości wykonania na podstawie dokumentów pomiarowych i 

kontrolnych 

• testy dymowe czujek dymu   

• testy  centralki  sygnalizacji poŜaru 

• testy ręcznych sygnalizatorów poŜaru 

• testy poprawności realizacji scenariusza poŜarowego 

 

8. Przepisy związane 

 

• ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 
ze zm.), 

• ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej (t.j. Dz. U. z 2009 
r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.), 

• ustawa z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 
r., poz. 1232 ze zm.), 

• ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 
2013 r., poz.907 ze zm.), 

• ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2014 
r., poz.883), 

wraz z wydanymi na  podstawie powyŜszych ustaw rozporządzeniami. 
 

• Norma BN-84/8984-10 "Zakładowe sieci telekomunikacyjne  przewodowe. 

Instalacje  wnętrzowe. Ogólne wymagania" 

• Wytyczne do projektowania i odbioru elektrycznej sieci sygnalizacji alarmowej 

poŜarowej, opracowane przez CNBOP, 

• Materiały do projektowania instalacji sygnalizacji poŜaru wydane przez 

Ośrodek  Badawczo-Rozwojowy Ochrony PrzeciwpoŜarowej, 

•   świadectwa dopuszczenia ITB, atesty CNBOP dla poszczególnych wyrobów. 


