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UWAGA: Wskazania w dokumentacji technicznej oraz w specyfikacji technicznej z nazwy zastosowanych urządzeń,
znaków towarowych, patentów, materiałów lub ich pochodzenia należy rozumieć jako spełnienie wymaganych
parametrów technicznych, standardów jakościowych lub lepszych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 pkt.3 ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie materiałów lub urządzeń. W
takim przypadku wszelkie niezbędne uzgodnienia z autorem dokumentacji, potwierdzające równoważność oferowanych
urządzeń i materiałów w stosunku do wskazanych w projekcie, należą do obowiązków wykonawcy.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1 Przedmiot specyfikacji i zakres robót budowlanych
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych
przewidzianych do wykonania w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na modernizacji i wykończenia
pomieszczeń toalety damskiej i toalety męskiej, usytuowanych na III. kondygnacji budynku Teatru Dramatycznego
m.st. Warszawy przy pl. Defilad 1 w Warszawie, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb użytkowników
niepełnosprawnych.
1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie
wszystkich robót budowlanych przewidzianych w projekcie wykonawczym i projekcie budowlanym. ST obejmuje
prace związane z dostawą materiałów i realizacją robót budowlanych i wykończeniowych oraz instalacyjnych,
wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres robót objętych specyfikacją
W ramach robót przewiduje się wykonanie następujących prac:
1) prace demontażowe wyposażenia i rozbiórkowe
2) wykonanie przemurowań otworów w istniejących ściankach działowych;
3) wykonanie wylewek posadzkowych
4) wykonanie remontu instalacji wodno- kanalizacyjnej
5) wykonanie montażu instalacji centralnego ogrzewania
6) wykonanie instalacji elektrycznej
7) prace okładzinowe i tynkarskie
8)roboty towarzyszące i roboty tymczasowe
1.4 Nazwy i kody robót
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz rozporządzeniem
nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień, dla prac remontowych dotyczą kody:
45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45310000-3 – roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45331200-8 – instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
45442100-8 – roboty malarskie
45410000-4 - okładziny wewnętrzne
45450000-6 – roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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45440000-3 – Roboty malarskie i szklarskie
1.5 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe podane w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami w PN-B-01411 oraz z
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku.,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty Ogólnobudowlane - MB i PMB i
ITB z 1974- wydanie ze zmianami i późniejszymi uzupełnieniami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i
późniejszymi uzupełnieniami, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje
Elektryczne - MB i PMB z 1981
1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową i
ST. Podstawą prac jest projekt Projekt wykonawczy wielobranżowy przebudowy i remontu łazienek "D" i "M" dla
widzów na kondygnacji III budynku Teatru Dramatycznego
1.6.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.
1.6.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy.
1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowią część umowy, a
wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były zawarte w
całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty
o dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i
w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a różnice tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST
i wpłynie
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,
a roboty z tym
związane - wykonane na koszt Wykonawcy.
1.6.4. 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: sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich
rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych
przez Zamawiającego tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice
informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. Koszt
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zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.
1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony
środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca jest zobowiązany do:
- podejmowania wszelkich uzasadnionych kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz unikanie 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 Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację budynków oraz na środki
ostrożności zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami oraz możliwością powstania
pożaru.
1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, utrzymywać sprawny sprzęt
przeciwpożarowy (wymagany przez odpowiednie przepisy) na terenie budowy. Materiały łatwopalne będą
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji
robót albo przez personel Wykonawcy. Na terenie budowy będą wykonywane prace spawalnicze.
1.6.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami;
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko;
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania - jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy.
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej;
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
1.6.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne takie jak rurociągi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i
zabezpieczenie 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 terenie budowy i
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.
O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast 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.
1.6.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa

i
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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.
1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i z wszelkie materiały i urządzenia używane
do robót
od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego).
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki
sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru
ostatecznego.
1.6.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
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 Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYROBÓW BUDOWLANYCH
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania
w
budownictwie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr.
198 z 2004r. poz. 2041), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr. 10 z 1998r. poz.
679)oraz rozporządzenie zmieniające w/w rozporządzenie (Dz. U. Nr. 8 z2002r. poz. 71),
Materiały , elementy i urządzenia przeznaczone do robót powinny odpowiadać Polskim Normom i Normom
Branżowym, a w razie ich braku powinny mieć decyzję dopuszczające je do stosowania w budownictwie, wydane
przez jednostki upoważnione przez ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa.
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonany według wymagań i w sposób określony obowiązującymi
normami
Ogólne wymagania dotyczące prac remontowych określają:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z
1974 r. - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne
i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i PMB z 1981 r.
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002 roku.
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom.
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów o robót innych
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niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy
rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem
i niezapłaceniem.
2.3 Podstawowe materiały – pełne zestawienie przedstawia kosztorys inwestorski :
2.3.1 instalacja kanalizacyjna PCV
2.3.2 instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacyjnej PP
2.3.3 kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej
2.3.4 instalacja centralnego ogrzewania
2.3.5 zawiesia systemowe - producent Hilti lub Mefa lub równoważne.
2.3.6 kable elektryczne i osprzęt elektryczny
2.3.7 płyty gipsowo-kartonowe i systemowe profile ścienne i sufitowe
2.3.8 bloczki gazobetonowe i zaprawy klejowe
2.3.9 wylewka betonowa
2.3.10 płytki ceramiczne szkliwione
2.3.11 kleje elastyczne do glazury i fugi mineralne
2.3.12 lustra
2.3.13 wyposażenie sanitarne ceramiczne
2.3.14 wyposażenie sanitarne stalowe
2.4 Niezbędne wymagania związane z warunkami dostawy , składowania i kontrolą jakości wyrobów
Dostawa materiałów przeznaczonych do robót budowlanych powinna nastąpić po odpowiednim przygotowaniu
pomieszczeń magazynowych. Przyjęcie materiałów do magazynu powinno być poprzedzone jakościowym i
ilościowym odbiorem tych materiałów. Parametry techniczne materiałów
i wyrobów powinny być zgodne z
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm i przepisów. Wyroby
o zbliżonych, lecz nie identycznych parametrach jak w projekcie lub kosztorysie można zastosować na budowie
wyłącznie za zgodą projektanta i inwestora.
Urządzenia dla których wymaga się świadectw jakości należy dostarczyć wraz ze świadectwami jakości, kartami
gwarancyjnymi lub protokołami odbioru. Dostarczane na miejsce składowania urządzenia należy sprawdzić pod
względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy , przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów,
części składowych urządzeń i kompletnych urządzeń.
3. SPRZĘT
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Wykonawcy remontu powinni dysponować :
- samochodem dostawczym lub skrzyniowym umożliwiającym transport materiałów i urządzeń
- zestaw specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych w
zakresie instalacji z rur rur stalowych, rur i kształtek z PP zgrzewanego, rur kanalizacyjnych PCV
- narzędziami monterskimi, elektronarzędziami, pomiarowymi itp.
- przenośnymi rusztowaniami
Używany sprzęt powinien spełniać wymogi BHP. Jakikolwiek sprzęt , maszyny lub narzędzia nie gwarantujące
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zamawiającego uznane za niewłaściwe i
niedopuszczone do robót. Na żądanie ,wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania zgodnie
z przeznaczeniem.
4. TRANSPORT
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Środki transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbędnych do wykonania
robót. Sposób transportu materiałów na terenie budynku należy uzgodnić z Inwestorem. Podczas transportu,
załadunku i wyładunku oraz składowania należy przestrzegać zaleceń producenta.
5. WYKONYWANIE ROBÓT
5.1 Ogólne wymagania dotyczące robót
Roboty modernizacyjne powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, zatwierdzoną przez Inwestora,
obowiązującymi przepisami BHP, "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac.
COBRTI INSTAL z 2002roku , Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Robót Budowlanych cz. I
- Roboty Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi,
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - MB
i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i PMB z 1981 oraz z zaleceniami szczegółowymi
producentów materiałów i urządzeń.
Prace prowadzone będą w etapach, uzgodnionych z Inwestorem, w sposób umożliwiający działalność urzędu wraz
z możliwością wykonywania części prac w weekendy i nocy.
Transport materiałów budowlanych , gruzu i ich składowania należy uzgodnić z Zarządcą budynku.
Przerwy w dostawie mediów należy bezwzględnie uzgodnić z administracją budynku i pod jej nadzorem.
5.2 Warunki przystąpienia do robót
- Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na budowę powinna być
sprawdzona w przedsiębiorstwie wykonawczym, a w szczególności pod kątem możliwości technicznych
wykonawcy , realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, rodzajem stosowanych materiałów
i rozwiązań konstrukcyjnych.
- Wszelkie uzasadnione zmiany i odstępstwa proponowane przez wykonawcę, powinny być obustronnie uzgadniane
w terminie zapewniającym nieprzerwany tok wykonawstwa.
- Decyzje o zmianach, wprowadzonych podczas wykonawstwa, powinny być każdorazowo potwierdzone wpisem
inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku uznanym przez niego za konieczne również potwierdzone
przez autora projektu.
- Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów
i elementów określonych w
dokumentacji technicznej na inne , nie mogą powodować zmniejszenie trwałości eksploatacyjnej i winny być
uzgodnione z autorem projektu.
5.3 Roboty do wykonania
5.3.1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe
Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy trwale odłączyć media w części gdzie będą prowadzone prace
(woda, elektryczność).
W zakresie robót demontażowych przewiduje się następujące prace:
 zdemontowanie przyborów sanitarnych
 zdemontowanie grzejników
 zdemontowanie rurociągów
 zdemontowanie stolarki drzwiowej
 usunięcie (skucie) okładzin ceramicznych
 wyburzenia wskazanych ścian działowych
7/17

 usunięcie (skucie) szlichty betonowej
 bruzdowanie ścian z cegły ceramicznej
 demontaż instalacji elektrycznej i opraw
5.3.2 Montaż instalacji sanitarnych
Montaż instalacji centralnego ogrzewania
W zakres robót wchodzą:
 montaż nowych podejść do grzejników c.o.
 montaż grzejników
 montaż zaworów odcinających, regulacyjnych oraz termostatycznych wraz z głowicami termostatycznymi
 płukanie instalacji centralnego ogrzewania
 próba szczelności instalacji.
Instalację należy wykonać z rur stalowych, spawanych. Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w
płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany i montować zgodnie z instrukcją producenta grzejników. Należy
wyznaczyć miejsce zamontowania uchwytów, wykonać tam otwory i osadzić je w ścianie. Grzejniki zawiesić i
połączyć je z rurami przyłącznymi. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach. Grzejniki
montować w opakowaniu fabrycznym. Zaleca się usunięcie opakowania po zakończeniu wszystkich prac
wykończeniowych. Nie dopuścić do deformacji grzejnika lub zniszczenia jego powłoki lakierniczej. Grzejniki powinny
być mocowane do ściany nie niżej niż 0,10 m od podłogi i nie bliżej niż 0,06 m od lica ściany wykończonej.
Zaproponowane grzejniki są wyposażone w odpowietrzniki i komplet zawieszeń.
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest
zainstalowana. Przed montażem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Powinna
być zainstalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armaturę na przewodach należy zainstalować
tak aby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodów musi być poddana próbie szczelności. Po zakończeniu montażu rurociągów należy przepłukać instalację
wodą o prędkości 1,7m/s do momentu aż woda będzie czysta. Temperatura wody powinna być zbliżona do
temperatury wody roboczej i przy największym natężeniu przepływu.
Płukanie należy przeprowadzić wielokrotnie spuszczając wodę. Płukanie należy wykonać przy całkowicie
otwartych zaworach odcinających. Następnie należy wyregulować instalację przy pomocy zaworów regulacyjnych.
Po wyregulowaniu instalacji należy przeprowadzić rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalację należy
przekazać użytkownikowi do eksploatacji wraz z dokumentacją powykonawczą i rozruchową.
Podczas badania działania i szczelności należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, itp. oraz
skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli
nie stwierdzono przecieków i roszenia bądź uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. Gdy jednak nieszczelności
bądź inne usterki występują należy je usunąć.
Montaż instalacji wod-kan
W zakres robót wchodzą:
 demontaż starych przyborów sanitarnych
 demontaż starych rurociągów
 montaż nowych przewodów z PCV i PP
 montaż armatury
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 montaż nowych przyborów sanitarnych
Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL - zeszyt 6,7,8 Przed
układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące
powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych
nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
 Wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
 Wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
 Przecinanie rur i gięcie rur,
 Założenie tulei ochronnych,
 Łączenie rurociągów.
Przewody rozprowadzające prowadzić w warstwach podłogowych, bruzdach ściennych i po ścianach.
Przewody powinny spoczywać na podporach ruchomych. Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby możliwa była
kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów.
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między ścianą rury i wewnętrzną
tulei wypełnić materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu.
Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od grubości ściany lub stropu. Nie wolno prowadzić przewodów
instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów
elektrycznych powinny wynosić 10 cm. Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty
instalacji należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub osłonięcie
folią.
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej.
Urządzenia wymagające okresowej regulacji lub konserwacji powinny być montowane z uwzględnieniem łatwego
dostępu i obsługi w tym zakresie.
5.3.3 Prace rozbiórkowe
W zakres robót wchodzą:
 skuwanie okładzin ceramicznych ścian
 rozbiórka ścian działowych
 skuwanie posadzki betonowej
 wykonanie gniazd pod osadzenie nadproża ściany
Demontaż starych przyborów sanitarnychRoboty wykonywać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. Materiały z
rozbiórki posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.
5.3.4 Roboty betonowe i murowe
W zakres robót wchodzą:
 zamurowania istniejących otworów drzwiowych
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 zamurowania bruzd instalacyjnych
 wykonanie szlichty posadzkowej w pomieszczeniach
Zaprawy i beton należy przygotowywać mechanicznie.
W ciągu pierwszych 7 dni od wykonania robót powierzchnie należy utrzymywać w stanie wilgotnym;
Zaleca się chronić świeżo wykonane roboty przed nadmiernym nasłonecznieniem.
Temperatura powietrza przy wykonywaniu robót oraz wciągu co najmniej 3 dni nie powinna byćniższa niż 5oC.
Zaprawy i beton należy przygotowywać mechanicznie.
Wykonanie szlichty:
przed wylaniem szlichty usunąć wszelkie zanieczyszczenia i wszystkie elementy obficie polać wodą;
szczeliny dylatacyjne wykonać w istniejącym miejscu;
powierzchnia sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych
prześwitów niż 5mm.
5.3.5. Roboty gipsowe.
W zakres robót wchodzą:
 wykonanie zabudów przyściennych w systemie suchym lekkim GKB
 wykonanie zabudów sufitowych w systemie suchym lekkim GKB
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.
Gładzie należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%.
Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
5.3.6 Prace tynkarskie
W zakres robót wchodzą:
 wykonanie uzupełnień tynku po skutych płytkach ściennych wraz z zaprawą klejową
 prace tynkarskie na zamurowanych szachtach i bruzdach instalacyjnych
 drobne naprawy istniejącego tynku w strefach nie zakrywanych nowymi zabudowami i okładzinami
Roboty należy prowadzić zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zawartymi w instrukcjach technicznych.
Wszystkie roboty wykonywać ściśle wg wytycznych określonych w instrukcjach producenta materiałów – system
renowacji tynków cementowo-wapienniczych np. firmy Ceresit.
Remont tynków należy rozpocząć od ich przemycia, z użyciem niewielkiej ilości detergentu (środek
powierzchniowo-czynny), ułatwiający odtłuszczenie powierzchni . Pozwoli to również na usunięcie farby i tynków
bardzo słabo związanych z podłożem.
Do tynkowania ,należy zastosować system tynków renowacyjnych:
bruzdy należy zagruntować gruntem głęboko penetrującym
wykonać uzupełnienie ubytków stosując wyrównującą zaprawę tynkarską do napraw tynków cementowowapiennych np. firmy Ceresit
Tynki renowacyjne tak jak tynki zwykłe, ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę
warstw i technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3. "Roboty tynkowe. Tynki zwykłe.
Wymagania i badania przy odbiorze".
5.3.4 Roboty elektryczne
W trakcie nadbudowy przewiduje się wykonanie następujących prac:
 demontaż instalacji zasilającej istniejące urządzenia
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rozprowadzenie nowych przewodów zasilających
prace skoordynować z przedstawicielem administracji budynku
przewody prowadzić pod tynkiem i w korytkach kablowych
przejścia przez ściany wykonać w przepustach rurowych
łączenie przewodów należy dokonywać w sprzęcie i osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno
stosować połączeń skręcanych
Przed przystąpieniem do kucia bruzd należy je wytresować. Do kucia należy stosować wyłącznie narzędzi ręcznych..
Dopuszcza się stosowanie narzędzi mechanicznych , ale należy przy tym pamiętać o zachowaniu wszelkich zasad
BHP
- przejścia instalacji przez ściany wydzielenia pożarowego należy zabezpieczyć pożarowo w klasie odporności
przegrody, np przez zastosowanie masy ogniochronnej Hilti CP 601S
Po ułożeniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić pomiary rezystencji izolacji wszystkich obwodów. Wartości
tej rezystancji zgodne z wymogami normy PN IEC 60364-6 -61/2000 pozwalają uznać badane przewody za
nadające się do eksploatacji.
Następnie należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciw porażeniowej, które są robione po zakończeniu
połączeń całości obwodów. Należy sprawdzić pomiarowo tzw. szybkie wyłączanie zasilania ( ciągłość przewodu
ochronnego PE).Ochrona przeciw porażeniowa jest skuteczna jeśli spełnia wymagania normy PN IEC 60364-4041/2000. Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki
zezwalają na dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji.
Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy osiadający aktualne zaświadczenie
kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich (lub innego upoważnionego do wykonywania takich zaświadczeń
podmiotu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych.






5.3.5 Prace malarskie
W zakres robót wchodzą:
 gruntowanie ścian i sufitów
 malowanie ścian i sufitów
przy wykonywaniu robót malarskich w pomieszczeniach nie powinna występować zbyt wysoka temperatura
powietrza (30st C) oraz przeciągi. Podczas malowania pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń grzewczych lub od przewodów wentylacyjnych jest
niedopuszczalne. Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, a nierówności
wystające ponad lico powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. Powierzchnie przed malowaniem należy
zagruntować zależnie od rodzaju farby i podłoża. Pierwsze malowanie należy wykonać po całkowitym zakończeniu
robót poprzedzających tj. po zakończeniu robót instalacyjnych , wykonaniu podłoży. Drugie malowanie należy
wykonać po wykonaniu białego montażu i wyposażenia oraz po ułożeniu posadzki pomieszczenie po malowaniu
należy wietrzyć 1-2 dni
6. BADANIA I KONTROLA PRAC REMONTOWYCH
Badania, kontrola działania i odbiór powinny być przeprowadzone zgodnie z :
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty Ogólnobudowlane - MB i PMB i
ITB z 1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi,
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne
i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne - MB i PMB z
1981
- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL z 2002roku.
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W trakcie odbioru należy sprawdzić:
- zgodność wymiarów
- zgodność z projektem
- zgodność z obowiązującymi normami
- jakość użytych materiałów
- sprawdzenie poprawności działania
- zaświadczenia o jakości i świadectwa
Prace tynkarskie
- przed położeniem tynku należy sprawdzić jakość podłoża, jego czystość, chłonność i właściwości mechaniczne.
- stwierdzeniu wad i uszkodzeń tynku
- wykończenia tynku na stykach i obrzeżach.
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm
i w liczbie
nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2m.odchylenie powierzchni i kierunku pionowego nie większe niż
1,5 mm na 1m i nie większe niż 3 mm na wysokości pomieszczenia.
Niedopuszczalne są następujące wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pleśni itp.;
- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.
Prace malarskie
Kontrola powinna obejmować :
- sprawdzenie wyglądu powierzchni
- sprawdzenie nasiąkliwości
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża
- sprawdzeniu czystości
- sprawdzenie odporności powłoki malarskiej na wycieranie i zgodności barwy
Sprawdzenie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
- dla farb emulsyjnych po 7 dniach
- dla pozostałych farb po 14 dniach
Badania należy przeprowadzić przy temp. powietrza od +5st.C przy wilgotności powietrza mniejszej 65%
Dla farb olejnych i syntetycznych : sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i
twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi.
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek
z badań dało wynik ujemny należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie
i wykonać powtórnie.
Prace montażowe wyposażenia
- po wykonaniu montażu należy sprawdzić zgodność wykonania z projektem.
- należy sprawdzić wyposażenie przeznaczone do montażu, posiadane certyfikaty i atesty
- należy sprawdzić wypoziomowanie montażu i ogólną estetykę
- sprawdzić ogólną czystość i braki uszkodzeń pojemników
Badania instalacji elektrycznej
Po ułożeniu wszystkich przewodów należy przeprowadzić pomiary rezystencji izolacji wszystkich obwodów. Wartości
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tej rezystancji zgodne z wymogami normy PN IEC 60364-6 -61/2000 pozwalają uznać badane przewody za
nadające się do eksploatacji, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym..
Następnie należy wykonać pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, które są robione po zakończeniu
połączeń całości obwodów. Należy sprawdzić pomiarowo tzw. szybkie wyłączanie zasilania ( ciągłość przewodu
ochronnego PE).Ochrona przeciwporażeniowa jest skuteczna jeśli spełnia wymagania normy PN IEC 60364-4041/2000, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
Po zakończeniu badań trzeba sporządzić protokół z wykonanych pomiarów, którego pozytywne wyniki zezwalają na
dopuszczenie sprawdzonej instalacji do eksploatacji.
Wszystkie wymienione wyżej pomiary mogą wykonywać jedynie pracownicy osiadający aktualne zaświadczenie
kwalifikacyjne Stowarzyszenia Elektryków Polskich ( lub innego upoważnionego do wykonywania takich
zaświadczeń podmiotu) zezwalające na wykonywanie pomiarów elektrycznych.
Badania instalacji klimatyzacji
Celem kontroli działania instalacji klimatyzacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z
wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i
działają efektywnie.
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:
- próbny ruch całej instalacji w warunkach równych obciążeń (72 godziny)
- nastawianie i sprawdzanie urządzeń zabezpieczających
- nastawienie układu regulacji
- nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi
- przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej
- przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji do
całych instalacji.
Poszczególne części składowe i układy regulacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np.
ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie pomieszczeń, stany alarmowe itp.).
Nie jest wystarczające poleganie na wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich
wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń regulacyjnych należy również obserwować
zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń.
Należy obserwować stabilności działania instalacji jako całości.
W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji
wstępnej instalacji.
Kontrola działania urządzeń klimatyzacyjnych.
- kierunek obrotów wentylatorów
- regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatorów
- działanie wyłącznika
- włączanie i wyłączanie regulacji
- działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych
7. OBMIAR ROBÓT
Jednostką obmiarową dla prac remontowych są:
- m2 dla robót związanych z montażem sufitów, wykonywaniem kanałów wentylacyjnych, glazurniczych i
posadzkarskich
- sztuka dla elementów i urządzeń
- m3 i m2 dla robót murarskich
- m2 dla robót malarskich
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Obmiar powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu.
8.ODBIÓR ROBÓT
Wymagania i badania przy odbiorze prac określają:
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z
1974 r. - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne
i Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne –
MB i PMB z 1981 r.
Odbiór urządzeń wentylacyjnych określa PN-EN 12599, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne
opisywanym..
Wzory protokołów z odbioru załączone są w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji
Wentylacyjnych".
8.1 Odbiory międzyoperacyjne
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości wykonania robót poprzedzających. odbiorowi
międzyoperacyjnemu podlegają następujące elementy robót:
- otwory w ścianach
- miejsca podlegające zakryciu
8.2 Odbiór końcowy
Po zakończeniu prób należy dokonać komisyjnego odbioru końcowego zgodnie z zapisami umowy.
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić :
- zgodność wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi
zmian i odstępstw w dokumentacji technicznej
- zgodność wykonania z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru, a w przypadku odstępstw - uzasadnienie
konieczności odstępstwa, wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.
9. ROZLICZANIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH
Podstawą do rozliczeń robót tymczasowych są protokoły z odbiorów częściowych. Zakres odbiorów częściowych
określonych w pkt. 8, może ulec zmianie - stosownie do ustaleń między wykonawcą
i Inwestorem. W
przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w
protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac
należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 Dokumentacja projektowa
Podstawą do wykonania robót remontowych są:
- Projekt budowlany „Przystosowanie otoczenia Małej Sceny Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy dla osób niepełnosprawnych”
autorstwa MIKS Studio K. i M. Słupeczańscy z dna 28.12.2011r ;
- Projekt wykonawczy modernizacji i wykończenia pomieszczeń toalety damskiej i toalety męskiej, usytuowanych na III. kondygnacji
budynku Teatru Dramatycznego m.st. Warszawy przy pl. Defilad 1 w Warszawie, wraz z dostosowaniem ich do potrzeb
użytkowników niepełnosprawnych.
- książka przedmiarów
- niniejsza specyfikacja techniczna
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty Ogólnobudowlane –
MB i PMB i ITB z 1974 r. - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi,
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- Warunki Technicze Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne
MB i PMB i ITB z 1974 r. - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne –
MB i PMB z 1981 r.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL

i Przemysłowe -

z 2002 roku

10.2 Normy
a) roboty rozbiórkowe
- rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. Dziennik Ustaw nr
13 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót montażowo- budowlanych i rozbiórkowych
b) Tynki
 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze
 PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie
 PN-B-10107:1998/Az1:2000 Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek mineralnych.
(Zmiana Az1)
 PN-B-30042:1997/Az1:2006 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
 PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
c) Roboty malarskie
 PN-EN-ISO 2409:1999 Wyroby lakierowane. Określenia przyczepności powłok do podłoża oraz
przyczepności międzywarstwowej
 - PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowane
 - PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewnątrz budynków
 - PN-C 81901;2002 Farby olejne i akrylowe
PN-B-10280:1969/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi
i
wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

d) wentylacja i klimatyzacja
 PN-B-10425:1989- przewody dymne , spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły . Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i
użyteczności publicznej. Wymagania.
 PN - EN 1505:2001 Wentylacja budynków - przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o
przekroju prostokątnym – wymiary
 - PN - EN 1506:2001 Wentylacja budynków - przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy
o
przekroju kołowym – wymiary
 PN-B-03430:1983/Az3:2000 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i
użyteczności publicznej Wymagania. (Zmiana Az3)
 PN - B - 01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – terminologia
 -PN - B - 03434:1000 Wentylacja - przewody wentylacyjne - podstawowe wymagania i badania
 PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do
wentylacji ogólnej
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 PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych Wymagania
wytrzymałościowe
 PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków Sieć przewodów Wytrzymałość i szczelność przewodów z blachy
o przekroju kołowym
 PN-EN 13141:2006 Wentylacja budynków. Wszystkie części
e) elektryczne
 PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1 miejsca pracy wewnątrz
 PN- IEC 60364-4-41:2000 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – ochrona przeciwporażeniowa.
 PN- IEC 60364-5-548:2001 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego
 PN- IEC 60364-7-704:1999 instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – instalacje na terenie budowy i
rozbiórki
 PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 1. Wymagania podstawowe, ustalanie
ogólnych charakterystyk, definicje.
 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.
 PN- E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego .
Oprzewodowanie
 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa
 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. – Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym
 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. – Aparatura rozdzielcza i sterownicza – urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. – Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa – Ochrona przed obniżeniem napięcia
 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. – Uziemienia i przewody ochronny
 PN-IEC 60364-5-51:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.- Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. – postanowienia ogólne
 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
 PN-IEC 60364-5-534:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia
elektrycznego .Urządzenia do ochrony przed przepięciami
 PN-IEC 60364-:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot
i wymagania podstawowe
 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprawy oświetleniowe i
instalacje oświetleniowe
 PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa
 PN-E-02033:1984/Az2:2003 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym (Zmiana Az2)
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.

10.3 Rozporządzenia
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- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 (wraz z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z dnia 15.06.2002r. Nr 75 poz. 690 wraz
z późniejszymi
zmianami
- "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych" oprac. COBRTI INSTAL
z
2002roku. zeszyt nr 5
- Warunki Technicznie Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. I - Roboty Ogólnobudowlane - MB i PMB i ITB z
1974- wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. II - Instalacje Sanitarne
i
Przemysłowe - MB i PMB i ITB z 1974 - wydanie ze zmianami i uzupełnieniami późniejszymi
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych cz. V - Instalacje Elektryczne –
MB i PMB z 1981
Opracował :

mgr inż. arch. Piotr Krawiec

mgr inż. arch. Artur Moniuszko

mgr inż. arch. Łukasz Górzyński
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