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1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT: CPV – 45312100-8
INSTALOWANIE POŻAROWYCH SYSTEMÓW ALARMOWYCH
1.1. Wstęp
1.1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i
odbioru robót instalacyjnych branży elektrycznej w obiektach budowlanych.
Podstawą opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych jest
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz
programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U. z 2004r. nr 202 poz.2072)
1.1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej
Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi zbiór ogólnych zasad uszczegółowionych
dla zadania:

INSTALACJA
SYGNALIZACJI ALARMU POŻAROWEGO
1.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną
Zapisy zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące czynności
umożliwiających i mających na celu wykonanie: CPV – 45312100-8 Instalowanie pożarowych
systemów alarmowych
1.1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Nie występują.
1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający, przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi w terminie określonym w dokumentach umowy,
przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet
Specyfikacji Technicznej.
1.1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną.
1.1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną
Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były
w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów
obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w stosowanych przepisach prawnych. Wykonawca
nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości
liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną.
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub Specyfikacją Techniczną i mają wpływ na niezadowalającą jakość
robót, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy robót rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
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1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia,
znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i
innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót
wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy w czystości,
b) podejmować wszelkie konieczne 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, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.
1.1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie
utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo personel wykonawcy.
1.1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiającego.
1.1.5.8. 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. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w
cenie umownej.
1.1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401).
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1.1.6. Określenia podstawowe
1.1.6.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego
przydatność do stosowania w budownictwie.
1.1.6.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru
końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów.
1.1.6.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.1.6.4. Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby uzupełniony
szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji
robót.
1.1.6.5. Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.1.6.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych o
skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu
przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z
sieci rozdzielczej do odbiorników.
1.1.6.7. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w
powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji - w osłonę
ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub
kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu.
1.1.6.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.1.6.9. Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę przed
przystąpieniem do robót.
1.1.6.10. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
1.1.6.11. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.1.6.12. Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych
jednostkach przedmiarowych. Przedmiar robót, to obliczenie ilości robót według danych projektu
technicznego lub pomiaru z natury.
1.1.6.13. Przewody - wyroby składające się z jednego lub kilku skręconych drutów albo z jednej
lub większej liczby żył izolowanych bez powłoki, lub - w zależności od warunków, w których mają
być zastosowane - zaopatrzone w powłokę niemetalową, odzież i uzbrojenie.
1.1.6.14. Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi
stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
1.1.6.15. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są oboty budowlane wraz z pzestrzenią
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.2. Materiały
Materiały użyte do wykonania instalacji to:
a/ przewody – należy użyć przewodów zgodnie z projektem, w którym przewiduje się
zastosować:
* przewody sygnalizacyjne typu YnTKSYekw 1x2x0,8
* przewody zasilające typu HDGs 3x2,5
* w kolorze czerwonym,posiadać ważne certyfikaty CNBOP
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b/ osprzęt – należy użyć osprzętu zgodnie z projektem, w którym przewiduje się
zastosować:
* listwy elektroinstalacyjne
* rury elektroinstalacyjne, gładkie sztywne RVS 18
* uchwyty odstępowe U-18 do mocowania rur elektroinstalacyjnych
* złączki kompensacyjne do rur elektroinstalacyjnych z tworzyw sztucznych
* odgałężniki instalacyjne przelotowe
* kotwy stalowe z uchwytami
c/ osprzęt – należy użyć osprzętu zgodnie z projektem, w którym przewiduje się
zastosować
* gniazda G-40
* wskażniki zadziałania WZ-31
* sygnalizatory akustyczne SA-K7
* puszki instalacyjne
* zasilacz buforowy do 12V DC/65W
* akumulatory
d/ urządzenia – należy użyć urządzeń zgodnie z projektem, w którym przewiduje się
zastosować:
* centralę POLON 4900/4pętlowa
* czujki optyczne DOR- 4046
* ręczne ostrzegacze pożarowe ROP-4001M
* sygnalizatory akustyczne SAL-4001
e/ materiały pomocnicze – w miarę potrzeb
1.2.1. Wymagania techniczne SAP
- sterowanie mikroprocesorowe
- podłączenia do 512 elementów adresowalnych
- pełna adresowalność
- możliwość współpracy z min.4 pętlami dozorowymi
- wyposażenie w drukarkę
- wbudowany zasilacz
- wyświetlacz z sygnalizacją ostrzeżenia
- wyjścia sterujące programowalne
- wejścia kontrolne monitorujące
- elementy pętlowe wyposażone w izolatory zwarć
- możliwość bezproblemowej zmiany konfiguracji systemu z poziomu centrali
Pętle dozorowe powinny spełniać dwie funkcje:
- zasilenia elementów w pętli
- linii komunikacyjnych między elementami adresowalnymi a centralą
Podstawowe zadania
- wykrycie pożaru w jego początkowej fazie
- załączenie sygnalizatorów akustycznych
- przekazanie sygnału alarmowego do PSP
1.2.2. System ochrony od porażeń-samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S
z wyłącznikiem róznicowo-prądowym zainstalowanym w tablicy odbiorów
1.2.1. Wymagania jakościowe
Materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych, a w szczególności powinny posiadać
ważne certyfikaty CNBOP.
1.2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
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terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem, oraz
rozebraniem i zastąpieniem właściwymi na jego koszt.
1.2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub zamawiającym.
1.2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Z uwagi na zapis zawarty w punkcie 6.2.1 Polskiej Normy PN-E-08350-14 ustanowionej przez
Polski Komitet Normalizacyjny w dniu 6 grudnia 2002 roku „Systemy sygnalizacji pożarowej.
Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji” konieczne jest spełnienie
warunków kompatybilności urządzeń. Przyjęte w projekcie rozwiązania techniczne nie pozwalają na
zastąpienie projektowanych urządzeń innymi, o podobnych parametrach, lub innego producenta.
1.3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować
rzeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji
Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania
1.4. Transport
1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba
środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji
projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
1.5. Wykonanie robót
1.5.1 Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania
zgodnie z dokumentacją. Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności:
- wyznaczenie miejsc montażu osprzętu i urzadzeń,
- wiercenie otworów nieprzelotowych,
- osadzanie kołków w podłożu – średnice kołków dostosować do montowanych elementów,
1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową,
wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót
określonych w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez
Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót
będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca
1.5.3 Montaż urządzeń, uruchomienie, jak i serwis systemu powinna wykonywać firma posiadająca
odpowiednie uprawnienia oraz autoryzację producenta (potwierdzane są kwalifikacje kadry wykonawczej
firmy przez producenta – ZUD POLON-ALFA);
Montaż urządzeń należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta. Należy przestrzegać
obowiązujących norm i przepisów dotyczących systemów alarmowych w zakresie instalacji, konserwacji i
obsługi.
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Podczas montażu urządzeń należy uwzględniać także każdorazowo architekturę wnętrza
pomieszczenia chronionego oraz warunki środowiskowe pracy urządzenia.
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien:
• zapoznać się z projektem i ewentualne uwagi zgłosić jednostce projektowej,
• zapoznać się z dokumentacją instalacji elektroenergetycznych, co, wodno-kanalizacyjnych itp.
będących w posiadaniu inwestora, w celu uniknięcia ewentualnych kolizji przy prowadzeniu
robót.
przy prowadzeniu robót wykonawca powinien:
• stosować się do wskazówek montażowych urządzeń zawartych w projekcie,
• wszelkie odstępstwa od dokumentacji uzgadniać z projektantem i osobą pełniącą nadzór
inwestorski, którzy powinni dokonywać odpowiednich wpisów do dziennika budowy,
• wszelkie problemy powinny być sygnalizowane projektantowi i osobie prowadzącej nadzór
inwestorski, a po ich rozwiązaniu dokumentowane przez naniesienie modyfikacji w
egzemplarzu dokumentacji powykonawczej.
Wszystkie ostrzegacze pożarowe należy łączyć w liniach z zachowaniem właściwej polaryzacji żył,
zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową dostarczoną przez Producenta. Czujki należy instalować w
odległości minimum 0,5 m od opraw oświetleniowych, ewentualnych podciągów itd. Przyciski należy
mocować do ściany na wysokości około 1,4 m od podłogi.
1.6. Kontrola jakości robót
1.6.1 Program zapewnienia jakości
1.6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
1.6.3. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej,
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.
Przeprowadzenie prób i badań – po zakonczeniu prac montażowych należy wykonać pomiary pradem
stałym:
- pomiary rezystancji izolacji i rezystancji linii,
Rezystancja izolacji przewodów nie powinna być mniejsza niż 100 KΩ. Rezystancja izolacji
poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być większa niż 2 x 50 Ω. Pomiaru należy
dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.
Pomiary rezystancji linii mostkiem kablowym.
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.
1.6.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. Wyniki
badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
1.6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z
1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
• Polską Normą lub
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono
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Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają
wymogi Specyfikacji Technicznej.
3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).
1.6.6. Dokumenty budowy
1.6.6.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od
przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy
należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• 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 zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych
i ostatecznych odbiorów robót,
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
• dane dotyczące jakości materiałów,
• inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje 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.
1.6.6.2 Książka obmiarów
Nie będzie prowadzona – rozliczenie ryczałtowe.
1.6.6.3 Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 3.6.6.1 – 3.6.6.2,
następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
1.6.7 Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego
1.6.2 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i
końcowych polegających na kontroli:
- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,
- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,
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poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu,
poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii
elektrycznej,
zadziałania wszystkich czujek dymu i ręcznych ostrzegaczy pożarowych ze sprawdzeniem
prawidłowości sygnalizacji stanu alarmu,

1.7. Obmiar robot
1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Nie będzie prowadzony – rozliczenie ryczałtowe
1.8. Odbiór robót
1.8.1. Rodzaje odbiorów robót
Roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
1.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających
i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość
danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną i uprzednimi ustaleniami.
1.8.3 Odbiór ostateczny (końcowy)
1.8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór
ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 3.8.3.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i
Specyfikacją Techniczną. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i
Specyfikacją Techniczną z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.
1.8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest obowiązany
przygotować następujące dokumenty:
1. Dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
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dokonanymi w toku wykonania robót.
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki budowy.
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z Specyfikacją Techniczną,
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty
na znak bezpieczeństwa.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja
i stwierdzi ich wykonanie.
1.9. Podstawa płatności
1.9.1. Ustalenia ogólne
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota)
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).

podana

2.0. Dokumenty odniesienia
2.1. Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 23 marca 2003 Prawo Budowlane (Dz.U.nr 80) z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robót budowlanych
(Dz.U.nr. 202 poz.2072)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie
ochrony przeciw pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów
(Dz.U.nr 80 poz.563 z dn.11.05.2006.).
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie
wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia
oraz mienia,a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U.nr 143
poz. 1002).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2003 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr.75 poz 690)
z późniejszymi zmianami.
- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów
służących do ochrony przeciw pożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane
wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
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