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ST-00 „WYMAGANIA OGÓLNE”

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej ST.

Specyfikacja techniczna - „Wymagania ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych

wymagań technicznych. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania  dotyczące

wykonania instalacji elektrycznej w  ramach zadania: „Remont budynku Ratusza” w Baborowie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikację jako część dokumentów przetargowych i umownych należy stosować w zleceniu i

wykonaniu robót opisanych w punkcie 1.1. Integralną część opracowania stanowią: Projekt Budowlany i

Przedmiar Robót.

1.3. Zakres robót objętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami

technicznymi, stanowiącymi integralna część dokumentacji dla poszczególnych rodzajów robót. Roboty,

których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnych z pkt.

1.1.

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne:

ST-00 - „ Wymagania ogólne”
BRANŻA ELEKTRYCZNA

ST-1E - „ Wykonanie zasilania instalacji elektrycznych
ST-2E - “ Wykonanie instalacji tablic,  oświetlenia i gniazd
ST-3E - „ Wymiana  Instalacji odgromowej”
BRANŻA SANITARNA

ST-01-”INSTALACJE WODOCIAGOWE-ROBOTY MONTAZOWE”
ST-02-”WEWNĘTRZNA KANALIZACJA SANITARNA”
ST-03-”INSTALACJA C.O.-APARATY GRZEJNE”
ST-04-”RUROCIAGI I ARMATURA”
ST-05- “ IZOLACJE TERMICZNE”

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją
Projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.1. Dokumentacja Projektowa.

1) Dokumentacja projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:

Rysunki ( wg spisu w części 6 dokumentacji przetargowej),

2) Dokumentacja Projektowa-Projekt Budowlano-Wykonawczy będący w posiadaniu Zamawiającego ( do

wglądu),

3) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach ceny umownej.

Rysunki do opracowania przez Wykonawcę.
Wykonawca we własnym zakresie opracowuje następujące rysunki oraz uzyska akceptację Inspektora

Nadzoru oraz innych odnośnych władz:

Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty- 2 kpl.

( 1 oryginał możliwy do skopiowania+1 kopia)

Wykonawca we własnym zakresie przedłoży następujące propozycje rysunków oraz uzyska akceptację
Inspektora Nadzoru oraz innych odnośnych władz:

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

Powyższa lista rysunków nie jest wyczerpująca i stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań
Wykonawcy w ramach umowy.
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Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się koniecznym uzupełnienie rysunków, Wykonawca sporządzi

brakujące rysunki niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w 4-ch egzemplarzach

przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

 

1.4.2. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz robót

poza placem budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót, a

w szczególności:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i poboru osób wykonujących czynności związane z budową i
nienaruszalnością ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy plac budowy przed dostępem osób

nieupoważnionych.

b) Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia

uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót, projekt

organizacji ruchu powinien byćc)  uaktualniany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonania

robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia

zabezpieczające, takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób

bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy

tych zapór i znaków, dla których jest to nakazane ze względu bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory

i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

c) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i w ilości określonej przez

Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treśće)  będzie zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres

realizacji robót

d) Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, iż jest włączony w cenę zadania.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie:

a) utrzymywać
b)  plac budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej;

c) podejmować
d)  wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 

środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikaće)  uszkodzeń lub uciążliwości dla 

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

powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych

2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

toksycznymi,

-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

-możliwością powstania pożaru

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w

maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone

przed dostępem osób trzecich.
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako

rezultat robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie

dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od

dopuszczalnego.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na

środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich

szkodliwość znika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań
technologicznych. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, i ich użycie

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania

budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na palcu

budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów zabytkowych lub warstwy kulturowej, a

nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu

robót na taki okres, to Wykonawca będzie uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie

robót w trybie zgodnym z postanowieniami umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie

materiałów wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do

przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie

powiadamiać Inspektora Nadzoru.

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy w obrębie placu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i

higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
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1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do

robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru pogwarancyjnego. Utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały

czas do momentu odbioru pogwarancyjnego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru

powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

Wykonawca robót jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania prawa polskiego w trakcie

prowadzenia robót.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 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. 

1.4.11. Zezwolenia.

Zezwolenia wymagane w Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od odnośnych władz

na swój koszt (w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na

użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na zaryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń
użyteczności publicznej).

Razem z harmonogramem robót w ciągu 20 dni od podpisania umowy, Wykonawca winien przedłożyć
Inspektorowi Nadzoru wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i zakończenia robót

zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń w pełni umożliwić władzom

wydającym te zezwolenia kontrolne i badanie robót. Ponadto, winien pozwolić władzom na udział w

badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego

obowiązków kontraktowych.

1.4.12. Przebudowa urządzeń kolidujących.

Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i wyszczególnić w uzgodnieniu z

użytkownikami.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich przebudowy i

budowy.

1.4.13. Tablice informacyjne.

Wykonawca robót jest zobowiązany do ustawienia i utrzymania przez okres budowy tablic

informacyjnych na początkowym i końcowym odcinku robót.

1.4.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych.

Ochrona robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy.

2. MATERIAŁY.

2.1. Inspekcja wytwórni materiałów.
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Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być
pobieranie w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawa akceptacji określonej

partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadził inspekcje wytwórni będą zachowane

następujące warunki:

a) Inspektor Nadzoru będzie miał zapewniona współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji.

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy,

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują
się niezbędne i nie zaakceptowane materiały Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z jego nie

przyjęciem i niezapłaceniem.

2.3. Przechowywanie i składanie materiałów.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one potrzebne do

robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza placem budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów.

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju

materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co

najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań
prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później

zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.5. Pochodzenie materiałów.

Wszystkie zastosowane materiały musza pochodzić z krajów UE lub kraju objętego zadaniem

przedmiotowym. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia będą wymagane przez Inspektora Nadzoru przy

dokonywaniu odbioru wykonanych robót.

3.  SPRZĘT.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ

lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w

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

dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST

przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
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Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody.

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

zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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 dopuszczanych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki

transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z placu

budowy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych

materiałów wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ,

projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji projektowej

lub przekazywanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów elementów robót będą

oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i

wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów robót,

rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach wpływające na rozważaną kwestie.

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

ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi

Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT.

6.1. Program zapewnienia jakości ( PZJ).

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru

programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a)  ogólną opisującą:

1. organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

2. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

3. bhp,

4. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

robót,

6. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót,
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7. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
8. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowań korekt w procesie

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi

Nadzoru,

b)  szczegółowa dla każdego asortymentu robót:

1. wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne,

2. rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

3. sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie raportu,

4. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek materiałów,

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

5. Sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

Celem kontroli jakości robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji

Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki

zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy

Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizacje zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury

badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu ich

inspekcji.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że nie mogą wpłynąć ujemnie

na wynik badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści

je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i

stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i

prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na

piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badań.

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
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Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi Nadzoru na formularzach według

dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Do celów kontroli jakości i zatwierdzania, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy,

na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor

Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i

robót z Dokumentacja Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.6. Atesty jakości materiałów urządzeń.

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w

ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót

będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi Nadzoru.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie.

Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały lub urządzenia zostaną
odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od rozpoczęcia robót do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z odpowiadającymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, w porządku chronologicznym.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności:

·Datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

·Datę przekazania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramu,

·Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

·Przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

·Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

·Daty zarządzania wstrzymywania robót przez Inspektora Nadzoru z podaniem powodu,

·Zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych, końcowych

odbiorów robót,

·Godziny, ilość, rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy,
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·Sprzęt technicznie używany i sprzęt niesprawny technicznie,

·Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonania robót,

·Opis warunków geologicznych z ich opisem na rysunkach,

·Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania robót,

·Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót,

·Dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem, kto je przeprowadził,

·Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

·Inne istotne informacje o przebiegu robót,

·Szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym dostarczonych i

użytych dostaw.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.
Instrukcje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

2) Księga Obmiaru
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczanie faktycznego postępu każdego elementu

robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w

wycenionym przedmiarze i wpisuje się do księgi obmiaru.

3)  Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny

być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

4) Pozostałe dokumenty budowy
  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt 1 i 3 następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,
- korespondencję na budowie.

5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu

na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją
projektową i ST w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą
wpisane do księgi obmiaru.
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Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów.

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnimy punktami skrajnymi będą obmierzone wzdłuż linii

osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą
wyliczone w metrach

 

 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z

wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane

przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa

legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie

trwania robót.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w przypadku

występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót.

Obmiar robót zanikających przeprowadzenia się w czasie ich wykonania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się w czasie ich wykonania.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i

jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z

Inspektorem Nadzoru.

8. PRZYJĘCIE ROBÓT.

8.1. Procedura przyjęcia robót.

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym etapom odbioru,

dokonanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie uniemożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor  Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni od daty

zgłoszenia Inspektor Nadzoru winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich odbioru.

Odbioru Inspektor Nadzoru dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących w

zgodzie z rysunkami, specyfikacjami i innymi uzgodnionymi wymaganiami.
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Wykonawca robót nie może kontynuować bez odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu przez

Inspektora Nadzoru. Żaden odbiór przed odbiorem ostatecznym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań
określonych umową.

8.3. Odbiór częściowy.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru częściowego

robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót..

8.4. Odbiór końcowy robót.

Odbioru należy dokonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań:
·Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.

·Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym

fakcie Inspektora Nadzoru.

·Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których mowa w punkcie 8.5.

·Inspektor Nadzoru wystawi świadectwo przyjęcia stwierdzające zakończenie robót po zweryfikowaniu

odbioru końcowego przez komisję wyznaczonę przez Zamawiającego. Przedstawiciele Inspektora

Nadzoru i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu.

·Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,

wyników badań i parametrów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami

Specyfikacji.

·W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

·Rysunki z naniesionymi zmianami,

·Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających

zakryciu,

·Recepty i ustalenia technologiczne,

·Dzienniki budowy i księgi obmiaru,

·Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie ze Specyfikacjami i

PZJ,

·Atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

·Sprawozdanie techniczne,

·Powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu,

·Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:
·Zakres i lokalizację wykonywanych robót,

·Wykaz wprowadzonych zmian,

·Uwagi dotyczące warunków realizacji robót,

·Datę rozpoczęcia i zakończenia robót.

W przypadku, gdy wg komisji roboty względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do

odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru

końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg

wymagań ustalonych przez Inspektora Nadzoru.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.
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9.1. Ustalenia ogólne.

Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla jednej pozycji przedmiaru robót.

Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające

się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w pkt. 9 ST i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa będzie obejmować:
·Robociznę bezpośrednią,
·Wartości zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu,

·Wartości pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprawdzanie sprzętu na placu budowy ,

montaż i demontaż na stanowisku pracy).

·Koszty pośrednie, w skład których wchodzą place personelu i kierownictwa budowy, pracowników

nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie

energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki

dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy

dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków

mających wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, podatki obliczane zgodnie z

obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie należy wliczyć podatku VAT. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dane pozycje w wycenionym przedmiarze

robót jest ostateczna i wyklucza możliwość zadania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą
pozycją kosztorysową.

10. DOKUMENTACJA WYKONAWCZA I POWYKONAWCZA.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać dokumentacje geodezyjne powykonawcze

inwestycji oraz organizacji ruchu w pasie drogowym oraz inne niezbędne projekty wykonawcze zgodne z

pkt. 1.4, 1.3. ST. Podstawa płatności są ceny ryczałtowe, przedmiar robót, wymagania ogólne, obejmujące

zakres zgodny z opisem zawartym w ST. 

11. ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY.

Wykonawca w ramach umowy jest zobowiązany wykonać zabezpieczenie terenu budowy:

·Dostarczyć i zainstalować urządzenia zabezpieczające (zapory, światła ostrzegawcze, znaki itp.)

·Ustawić i utrzymać tablice informacyjne przez okres wykonywania robót

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłużej niż 6 miesięcy od momentu

zakończenia inwestycji. Następnie, tablica informacyjna powinna być zastąpiona tablicą pamiątkową.
Tabliczki znamionowe.

Urządzenia będą posiadały tabliczki znamionowe lub inny trwały opis, niezbędny do identyfikacji

urządzenia. Wszystkie napisy na urządzeniach lub tabliczkach znamionowych, instrukcje, ostrzeżenia itp.

niezbędne do identyfikacji urządzeń i ich bezpiecznej obsługi będą wykonane w języku polskim.

12. KOSZTY ZAWARCIA UBEZPIECZEŃ NA ROBOTY, KTÓRE SĄ PRZEDMIOTEM
NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI.

Koszty zawarcia ubezpieczeń ponosi Wykonawca, a jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po

przedstawieniu kompletu ważnego ubezpieczenia na okres umowy w ramach części Wymagania Ogólne

Przedmiaru Robót.
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13. KOSZTY POZYSKIWANIA ZABEZPIECZENIA WYKONANIA I WSZYSTKICH
WYMAGANYCH GWARANCJI.

Koszty pozyskiwania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi

Wykonawca. Jednostką obmiaru jest ryczałt. Płatne po przedstawieniu ważnej gwarancji wykonania i

wszystkich wymaganych gwarancji w ramach części Wymagania Ogólne Przedmiaru Robót.

14. PRZEPISY ZWIĄZANE.

Specyfikacje techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy ( PN), przepisy

branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać wyłącznie z rysunkami

Specyfikacji, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie

później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonane

w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami ( PN)/ ( EN-PN) lub

odpowiednimi normami krajów UE w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo z przepisami

obowiązującymi w Polsce.

                     ST-1E „ZASILANIE – INSTALACJA ELEKTRYCZNA”

·  1. Wstęp

1.1. Przedmiot  ST - 1E
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania   dotyczące   wykonania  instalacji

elektrycznej w  ramach zadania„Remont budynku Ratusza” w Baborowie.

1.2. Zakres robót objętych ST- 1E
ułożenie przewodów w rurkach ochronnych  pt.  zasilających Tablice Licznikowe 

montaż  tablic TL, TP, TP1, TM1, TM2

wykonanie WLZ do tablic

pomiary,

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

·.  Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
.Warunki ogólne stosowania materiałów  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.2

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:

1. przewód YDY 4x25 mm 750 V

2. przewód YDYżo-750V 5x6 mm2

3  rury RVKL 47

4 przewód elektr. LYg 1x6mm2

5. bednarka ocynkowana

6. peszel fi28

7. Tablice TL

8. Tablice TA , TP, TP, TM1, TM2

9. Wył WP100A Wył. P-poż
10. końcówki kablowe K25

11. końcówki kablowe K6
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3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt stosowany

1. młot elektryczny udarowy,

2. przyrządy testujące i pomiarowe,

3. drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 
       Instalację wykonać jako podtynkową. Przewód zasilający tablicę piętrową prowadzić w rurce ochronnej p/t.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7.Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (szt.mb.).

8.Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.Przepisy związane
-Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r –Wypos.Techn. Budynków.  Instalacje elektryczne.

-PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

  Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

- normy: przepisy: PBUE, PEUE, BHP, Prawo Budowlane,

-PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach 

         budowl. Ochrona dla zapewnienia bezp. Ochrona  rzeciwporażeniowa”

-PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.        Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.          Ochrona przed

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”.
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-PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyp.

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

                    ST-2E „ZASILANIE – INSTALACJA TABLIC, OŚW.  i  Gn 230V

·      1. Wstęp

1.1. Przedmiot  ST - 2E
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania   dotyczące   wykonania  instalacji

elektrycznej w  ramach zadania: „Remont budynku Ratusza” w Baborowie.

1.2. Zakres robót objętych ST- 2E
ułożenie przewodów w rurkach ochronnych  pt. zasilających oświetlenie i gn. ogólne 230V 

wykonanie instalacji połączeń wyrównawczych

instalacja oświetlenia

instalacja gniazd 230V

instalacja oświetlenia Aw. i kierunkowego

pomiary,

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

· 2.  Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.2

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
1. przewód  YDYżo -3x2,5mm2 750V

2. przewód YDY 3x1,5mm2

3. przewód elektr.  LYg 1x6mm2

4. przewód YDY 4x1,5 mm 750 V

5. puszki fi 60mm

6. rury winidurowe fi 20

7. rury peszla fi 28

8. gniazda herm.

9. gniazda podwójne

10. rury peszla fi 18

11. kołki rozporowe

12. łączniki poj.

13. łączniki hermetyczne

14. rury winidurowe fi 20

15. gniazda hermetyczne  z bolcem230V

16. łączniki pojed.

17. puszki fi 60mm

18. Tablice mieszk TM

19. Tablice licznikowe

20. Tablice piętrowe TP. i TP1

21. gniazda  230V

22. gniazda 230Vpodwójne

23. gniazda antenowe

24. dzwonek

25. łącznik świecznikowy

26. przycisk dzwonek
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27. oprawy LED 32W

28. oprawy 80W

29. oprawy 54W

30. oprawy 36W

31. oprawy 49W

32. oprawy AW

33. oprawy kierunkowe

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt stosowany

a) młot elektryczny udarowy,

b) przyrządy testujące i pomiarowe,

c) drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5.Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 
       Instalację wykonać jako podtynkową. Przewód zasilający tablicę piętrową prowadzić w rurce ochronnej p/t.

6.Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7.Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (szt.mb.).

8.Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9.Przepisy związane
-Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r –Wypos.Techn. Budynków      

     Instalacje elektryczne.

-PN-IEC60364-1  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe”,

- normy: przepisy: PBUE, PEUE, BHP, Prawo Budowlane,

-PN-INC 69364-4-41 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowl. Ochrona dla zapewnienia bezp.

Ochrona  rzeciwporażeniowa”
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-PN-IEC 60364-4-43 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.        Ochrona dla zapewnienia

bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem  przetężeniowym.

-PN-IEC 60364-4-443 pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.          Ochrona przed

przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi”.

-PN-IEC 60364-5-56  pt. „Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyp.

elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

                               ST-3E „INSTALACJA ODGROMOWA”

1. Wstęp

1.1. Przedmiot  ST - 3E
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania   dotyczące   wykonania  instalacji

elektrycznej w  ramach zadania: : „Remont budynku Ratusza” w Baborowie.

1.2. Zakres robót objętych ST- 3 E
a) wymiana zwodów poziomych na dachu budynku

b) wymiana zwodów pionowych

c) wymiana zwodów pionowych na kopule

d) wymiana złącz kontrolnych Zk 

e) pomiary instalacji odgromowej,

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.1.5.

2.  Materiały

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów
Warunki ogólne stosowania materiałów  w ST „Wymagania ogólne”, pkt.2

2.2. Stosowane materiały
Materiałami stosowanymi do wykonania robót są:
1. bednarka ocynkowana

2. złącza kontrolne ZP

3. śruby naciągowe

5. drut stalowy ocynk fi 8 mm

6. złączki przelotowe kabłąkowe naprężające

7. bednarka FeZn 

              8.  złączki 25

9. złącza rynnowe

              10. wsporniki dachowe

              11. wsporniki naciągowe

              12. wsporniki przelotowe

              

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST „Wymagania ogólne” pkt.3

Sprzęt stosowany

- młot elektryczny udarowy,
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- środek transportowy,

- przyrządy testujące i pomiarowe,

- drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót

- spawarka

4.Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
wymagania ogólne dotyczące transportu  w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wymagania Robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Warunki wykonania robót 
Wykonać instalację odgromową zgodnie z normą PN-IEC 61024-1-1

6.  Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 6.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady kontroli obmiaru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 7.

Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w (szt.mb.).

8. Odbiór robót

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót  w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

9. Przepisy związane
·PN-IEC  60364-4-443  pt.  „Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla

zapewnienia  bezpieczeństwa.  Ochrona  przed  przepięciami  atmosferycznymi  lub

łączeniowymi”.

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

· PN-IEC 61024-1-1:2001  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne

·PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne
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ST-01 „INSTALACJE WODOCIĄGOWE-ROBOTY MONTAŻOWE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru

robót związanych z wykonaniem  robót montażowych instalacji wodociągowych dla zadania:

”REMONT BUDYNKU RATUSZA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW DZ. NR 1312/2 ”.

1.2. Zakres robót objętych ST-01          

1) Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20,25,32 mm o   

połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

2) Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 

czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. 
zewnętrznej 20 mm

3) Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów 

czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej

20 mm

4) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - próba 

zasadnicza (pulsacyjna)

5) Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych - dodatek w

budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63  mm)

6) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych

7) Zawory przelotowe kulowe o śr. nominalnej  mm 15 mm

8) Zawory ćwierćobrotowe kulowe o śr. nominalnej  mm 15 mm

9) Zawory zwrotne do wody o śr. nominalnej  mm 15 mm

10) Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 20 mm

11) Zawory przelotowe  instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnejj 25 mm

12) Zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA instalacji wodociągowych z rur z tworzyw

sztucznych o śr. nominalnej  25 mm

13) Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o

śr. nominalnej 15 mm - zawory do spłuczek

14) Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 
nominalnej 20 mm - zawory do pralek automat.

15) Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

16) Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

17) Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 20 mm

18) Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr.nominalnej 15 mm

19) Elektryczny pojemnościowy podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm3

20) Elektryczny pojemnościowy podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm3

21) Elektryczny pojemnościowy podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3

22) Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 25 mm

23) Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. 
nominalnej 25 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

24) Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej i cementowo-wapiennej

25) Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w podłożu betonowym z zabetonowaniem

26) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych

o grub. 1/2 ceg.

20



27) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych

o grub. 1 ceg.

28) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach

murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

29) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach

murowanych o grub. 2 ceg.

30) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach

murowanych o grub. 2 1/2 ceg.

31) Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grub.do 20 cm dla przewodów 

instalacyjnych o śr.do 50 mm

32) Izolacja rurociągów śr. 20 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.9 mm

metodą izolowania po montażu rurociągu

33) Izolacja rurociągów śr. 25 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.9 mm  

metodą izolowania po montażu rurociągu

34) Izolacja rurociągów śr. 32 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.9 mm  

metodą izolowania po montażu rurociągu

35) Izolacja rurociągów śr. 20 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.13 

mm  metodą izolowania po montażu rurociągu

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4

2.Materiały
-rury z polipropylenu o śr. nominalnej 20,25,32 mm

-Uchwyt do rurociąg.fi 10-15mm

-Trójnik z polipropylenu PP-R fi 20,25,32mm

-Kolano PP-R z gw.zew.fi 20 mm/1/2"

-Kolana z polipropylenu 90 st. śr.20.mm

-Przył.elast.do armat.w opl.stal. dł.500mm

-Zawory przelotowe żeliwne z zaworem spustowym śr. 15 mm

-Zawory zwrotne przelotowe żeliwne ocynkowane dn 15 mm

-Zawory kulowe gwintowane przelotowe do wody dn 15 mm

-Zawory kulowe gwintowane przelotowe do wody dn 15 mm

-zawory kulowe o śr. nominalnej 20 mm

-zawory kulowe o śr. nominalnej 25 mm

-Zawory zwrotne antyskażeniowe typu EA instalacji wodociągowych z rur z tworzyw 

sztucznych o śr. nominalnej  25 mm

-Zawory kulowe gwintowane do spłuczek dn 20 * 15mm

-Zawór kulowy do pralki fi 15 x 20 mm

-Bateria umywalk.i zlewozm.stojąca fi 15 mm

-baterie wannowe ścienne mosiężne o śr. nominalnej 20 mm

-baterie natryskowe mosiężne z natryskiem przesuwanym o śr.nominalnej 15 mm

-konstrukcje wsporcze

-zawory wodne przelotowe proste żeliwne

-zawory zwrotne przelotowe mosiężne śr.15 mm

-zawory bezpieczeństwa ciężarkowe

-Elektryczny pojemnościowy podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 120 dm3

-Elektryczny pojemnościowy podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 30 dm3'

-Elektryczny pojemnościowy podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 5 dm3

-wodomierze skrzydełkowe o śr. nominalnej 25 mm

-rury z polipropylenu o śr. zewnętrznej 25 mm
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-cegła budowlana

-zaprawa

-otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr. 9/20,9/25,9/32,13/20mm

-klej do izolacji

-taśma do izolacji (czerwona) 25 mm x 9 m

-materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  pkt.3.

3.2. Sprzęt stosowany

a)drobny sprzęt
b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4

3.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący

transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do

załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robót

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST

„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w
metrach,sztuki,kompletach,m3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z

postanowieniami umowy.

7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania

ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-02 „WEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru

robót  związanych  z  wykonaniem wewnętrzna  kanalizacja  sanitarna  dla  zadania:  ”REMONT

BUDYNKU RATUSZA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW DZ. NR 1312/2 ”.

1.2. Zakres robót objętych ST-02          
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1) Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50,75,110,160 mm na ścianach w budynkach 

niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

2) Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50,110 mm o połączeniach

wciskowych

3) Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75,110 mm o połączeniach wciskowych

4) Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75,110 mm

5) Zawór napowietrzający z PVC o połączeniu wciskowym o śr 75 mm

6) Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

7) Zlewozmywaki dwukomorowe  z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 

8) Syfony podwójne z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

9) Syfony pojedyncze do brodzików z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

10) Wanny kąpielowe narożne stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową
11) Brodziki natryskowe

12) Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

13) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych

o grub. 1/2 ceg.

14) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych

o grub. 1 ceg.

15) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach

murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

16) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 150 mm w ścianach 

murowanych o grub. 1/2 ceg.

17) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach

murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

18) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 150 mm w ścianach

murowanych o grub. 2 ceg.

19) Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 20 cm dla przewodów 

instalacyjnych o śr. do 100 mm

20) Przebicie w dachu otworów o powierzchni do 0.1 m2 -

21) Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej i cementowo-wapiennej

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4

2.Materiały
-rury PVC kanalizacyjne kielichowe o śr. 50,75,110,160 mm

-kształtki kanalizacyjne z PVC o śr. 50,75,110,160 mm

-Rura przepustowa z tw.szt. Fi 75,110,140,200mm

-uchwyty do rurociągów z PVC o śr. 75,110,160 mm

-Kolano(krzywka) kan.z PVC 89st.fi 110mm

-czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75,110 mm

-Rura wywiewna dachowa (wywiewka) fi 75mm

-rury wywiewne z PCV 110 mm

-Zawór napowietrzający fi 75 mm

-Umywalka prostokątna lub trapezowa porcel.

-Wspornik do umywalki porcelanowej

-Syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego

-Zlewozmywaki dwukomorowe  z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie 

-Konstrukcja wsporcza

-syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego podwójne o śr. 50 mm
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-syfony brodzikowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm

-Wanny kąpielowe narożne stalowe lub z tworzywa sztucznego z obudową
-obudowy do wanien z blachy stalowej

-Kpl.przelew-spust.do wanny fi 40 mm

-brodziki natryskowe z tworzyw sztucznych

-spusty do brodzików natryskowych

-Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I

-Sedes "KOMPAKT" gat.I

-Zaprawa cementowa m. 80

-cegła budowlana pełna

-blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0.55 mm

-gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane

-materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  pkt.3.

3.2. Sprzęt stosowany

a)drobny sprzęt
b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4

3.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący

transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do

załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robót

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST

„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w
metrach,sztuki,kompletach,m3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z

postanowieniami umowy.

7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania

ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-03 „INSTALACJE C.O.APARATY GRZEJNE”
1.Wstęp
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1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru

robót związanych z wykonaniem montażu aparatów grzejnych dla zadania:  ”REMONT BUDYNKU

RATUSZA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW DZ. NR 1312/2 ”.

1.2. Zakres robót objętych ST-03          

1) Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe  22KV/500/600 z kompletem zawieszeń
2) Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe  22KV/500/800 z kompletem zawieszeń
3) Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe  22KV/500/1000 z kompletem zawieszeń
4) Grzejniki stalowe dwupłytowe  22KV/900/600 z kompletem zawieszeń
5) Grzejniki stalowe dwupłytowe  22KV/900/800 z kompletem zawieszeń
6) Grzejniki stalowe dwupłytowe  22KV/900/1000 z kompletem zawieszeń
7) Rury przyłączne o śr. 15 mm do grzejników 

żeliwnych,stalowych,aluminiowych,płytowych o połączeniu na gwint

8) Montaż głowicy termostatycznej zaworu grzejnikowego

9) Zawory spustowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

10) Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

11) Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

12) Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnejj 32 mm

13) Podwójne zawory grzejnikowe  o śr. nominalnej 15 mm

14) Przepusty z rur o śr. 40-80 mmw ścianach lub stropach z cegły o gr. 36-48 cm

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4

2.Materiały
-Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe  22KV/500/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe  22KV/500/800 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe zaworowe  22KV/500/1000 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe  22KV/900/600 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe  22KV/900/800 z kompletem zawieszeń
-Grzejniki stalowe dwupłytowe  22KV/900/1000 z kompletem zawieszeń
-złączki mosiężne do grzejników o śr. 15 mm

-zawory powrotne o śr. 15 mm

-głowica termostatyczna zaworu grzejnikowego

-zawory spustowe proste mosiężne o śr. nominalnej 15 mm

-Zawór przelotowy do wody gorącej fi 20 mm

-Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25,32 mm

-Podwójne zawory grzejnikowe  o śr. nominalnej 15 mm

-rury stalowe przewodowe

-materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  pkt.3.

3.2. Sprzęt stosowany

a)drobny sprzęt
b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4

3.2. Wybór środków transportu
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Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący

transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do

załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robót

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST

„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 

sztuki,kompletach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami

umowy.

7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania

ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-04 „RUROCIAGI I ARMATURA”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru

robót  związanych  z  wykonaniem  montażu  rurociągów  i  armatury  dla  zadania:  ”REMONT

BUDYNKU RATUSZA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW DZ. NR 1312/2 ”.

1.2. Zakres robót objętych ST-04          

1) Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 15,18,22,28,32 mm o 

połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

2) Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 15,18,22,28 mm w instalacjach co.

3) Nypel redukcyjny o śr. nominalnej 18/15,28/22 mm

4) Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych

5) Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach 

niemieszkalnych

6) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych

o grub. 1/2 ceg.

7) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o śr.do 50 mm w ścianach murowanych

o grub. 1 ceg.

8) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach 

murowanych o grub. 1 1/2 ceg.

9) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach 

murowanych o grub. 2 ceg.

10) Przebicie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach

murowanych o grub. 2 1/2 ceg.
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11) Przebicie otworów w stropach żelbetowych o grubości do 15 cm dla przewodów 

instalacyjnych o śr. do 50 mm

12) Wykucie, zamurowanie i bruzd w posadzkach betonowych

13) Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie 

wapiennej i cementowo-wapiennej

14) Filtr siatkowy o śr. rur przyłącznych 32 mm

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4

2.Materiały
-Rura miedziana twarda fi 15,18,22,28,32mm

-kształtki miedziane o śr. zewnętrznej 15,18,22,28,32 mm'

-uchwyty metalowe z wkładką gumową do rur miedzianych o śr. zewnętrznej 15 ,

18,22,28,32mm

-Kolano miedziane fi 22,28 mm

-Rura stal.10BX,czarna fi 42,4/3,2(32)mm

-Trójnik miedziany gładki fi 15,18,22 mm

-Nypel redukcyjny 15/18,28/22 Cu

-Zaprawa cementowa M-7

-Cegła bud.pełna 25x12x6,5cm – kl.15

-Filtr siatkowy o śr. rur przyłącznych 32 mm

- pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  pkt.3.

3.2. Sprzęt stosowany

a)drobny sprzęt
b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4

3.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący

transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do

załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robót

Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST

„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 

metrach,sztuki,m3. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami

umowy.
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7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania

ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.

ST-05 „IZOLACJE TERMICZNE”
1.Wstęp
1.1.Przedmiot

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania i  odbioru

robót związanych z wykonaniem montażu izolacji termicznych dla zadania: ”REMONT BUDYNKU

RATUSZA W BABOROWIE PRZY UL. DĄBROWSZCZAKÓW DZ. NR 1312/2 ”.

1.2. Zakres robót objętych ST-05          

1) Izolacja rurociągów śr. 15 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.13 mm

(J) metodą izolowania po montażu rurociągu

2) Izolacja rurociągów śr. 18 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.13 mm

(E) metodą izolowania po montażu rurociągu

3) Izolacja rurociągów śr. 22 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.13 mm

(E) metodą izolowania po montażu rurociągu

4) Izolacja rurociągów śr.28 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr.13 mm

(J) metodą izolowania po montażu rurociągu

5) Izolacja rurociągów śr.32 mm otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu - 

jednowarstwowymi gr.25 mm

1.3.Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-„ Wymagania ogólne”, pkt. 1.4

2.Materiały
-otuliny z pianki polietylenowej w płaszczu S-2 gr. 13/15,13/18,13/22,13/28 mm

-klej do izolacji

-taśma do izolacji (czerwona) 25 mm x 9 m

-otuliny  z pianki polietylenowej gr. 25 mm

-klipsy montażowe  do izolacji

-materiały pomocnicze

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST” Wymagania ogólne”  pkt.3.

3.2. Sprzęt stosowany

a)drobny sprzęt
b) środek transportowy

4.Transport
3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.4

3.2. Wybór środków transportu

Środkiem transportu sprzętów i materiałów jest samochód dostawczy lub inny gwarantujący

transport sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie, samochody samowyładowcze do

załadunku i transportu, ciężarowe dostawcze.

4. Wykonanie robót
4  .1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „ Wymagania ogólne” w pkt.5.1

4.2. Warunki wykonania robót
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Całość robót prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano – montażowych  – Instalacje sanitarne cz. II”.
5. Kontrola jakości robót
Zgodnie z „ Warunkami wykonania robót”, podanymi w ST „ Wymagania ogólne” pkt.6,

sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu z wymaganiami określonymi w

niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowej.

6.Obmiar robót
Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robót podanymi w ST

„ Wymagania ogólne” pkt.7.1. Roboty objęte niniejszą ST obmierza się w 

metrach. Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy.

7. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST „ Wymagania

ogólne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie końcowej oceny rzeczywistego

wykonania robót w odniesieniu do ich ilości ,jakości i wartości.
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