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1. WYMAGANIA OGÓLNE
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Wykonanie systemu oddymiania na pionowych drogach ewakuacyjnych klatek schodowych w 
obiektach; 

1. Oddział „OLAZA”+ ODDZIAŁ I
2. Oddział III
3. Oddział „COTUA”

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i
realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot budowlanych objętych ST
Należy wykonać zgodnie z: - przedmiarem robot
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących
Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji umowy.
1.5. Wyszczególnienie i opis prac tymczasowych
Przed przystąpieniem do robot podstawowych należy wykonać następujące roboty tymczasowe :
- wyznaczyć i zabezpieczyć plac budowy i dojścia,
- przywrócenie terenu budowy do stanu pierwotnego wraz z wywiezieniem resztek
niezabudowanych materiałów, śmieci i odpadów,
- wykonanie oznakowania robot budowlanych na czas budowy i jego likwidację po
zakończeniu robot budowlanych.
1.6. Informacja o terenie budowy
Projektowane roboty budowlane prowadzone będą w czynnym obiekcie: Szpitala Neuropsychia-
trycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2. 
1.7. Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budo-
wy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Umieścić 
tablice informacyjne i ostrzegawcze o prowadzonych pracach. W zależności od potrzeb podjąć 
niezbędne środki do ochrony wykonanych robot. Zamawiający uzgodni obszar przeznaczony pod 
plac budowy. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre-
ślonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot, wskaże oznaczanie na planie sytuacyjnym in-
stalacje i urządzenia naziemne, a także dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowa-
dzenia ścieków.
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz zapewnić
ochronę własności publicznej i prywatnej. Projektowane do wykonania roboty budowlane nie 
będą kolidować z istniejącymi w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak np. kable, ru-
rociągi, sieci itp. lub znaki geodezyjne. Z uwagi na powyższe nie muszą być szczegółowo zazna-
czone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazaniu 
placu budowy.
1.9. Wymagania dotyczące ochrony środowiska
Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególną uwagą w zakresie zanieczyszcze-
nia
powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych działań dla środowiska . 
W przypadku zaistnienia zagrożenia skażenia terenu Należy bezwzględnie powiadomić terenowy
służby odpowiedzialne w powyższym zakresie.

- 2 -



1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrony ppoż.
Zobowiązuję się Kierownika Robót przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych, aby
pracownicy dopuszczeni do robót budowlanych winni zostać zapoznani o konieczności stosowa-
nia środków ochrony osobistej oraz bezwzględnym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W zakresie warunków ppoż. Wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie prze-
ciwpożarowe w pełni sprawne, zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi.
1.11. Warunki dotyczące organizacji ruchu
Wykonawca nie jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.
1.12.  Plac budowy
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru projektu zagospodaro-
wani placu budowy do zaakceptowania. Wykonawca zobowiązany jest do właściwego składowa-
nia materiałów i elementów budowlanych, utrzymania w czystości dróg publicznych i ulicy przy 
placu budowy.
1.13. Zabezpieczenie chodników i jezdni
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru uzgodnić projekt
zabezpieczenia chodników, jezdni w pobliżu budowy oraz wejść do budynków w czasie prac tj. 
zakres i sposób zabezpieczenia terenu w obrębie przebywania pracowników i pacjentów Szpitala 
Neuropsychiatrycznego w Lublinie ul. Abramowicka 2. 
1.14. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującą ustawą „Prawo budowlane" z dnia 
7
lipca 1994r. (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami) wraz z wydanymi na jej
podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj. między
innymi Normami.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
Materiały stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych według niniejszej specyfikacji win-
ny
być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać wymaga-
ne atesty, aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny (np. PZH). Należy zastosować niżej wymie-
nione, nie wadliwe materiały lub ich odpowiedniki dopuszczone do zabudowy przez Inspektora 
Nadzoru.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały budowlane, do czasu, gdy będą 
one
potrzebne do robót budowlanych, były odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowały swoją gwarantowaną jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie
terenu budowy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w terminie określonym przez Inspektora
Nadzoru, bądź złożone we wskazanym miejscu przez Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót
budowlanych, w których znajdują się materiały budowlane nie zbadane i nie zaakceptowane 
przez
Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie
zapłaceniem oraz poniesieniem kosztów na ich demontaż.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
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niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót budowlanych oraz pogorszenia stanu
środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania przedmiotowych robót, jak też przy
wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i poziomym poza
placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też
pochodzących z rozbiórki, a także Używanego na budowie sprzętu. Sprzęt Używany przez
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-
ną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót budowlanych oraz na pogorszenie stanu środowi-
ska
naturalnego. Wykonawca stosować będzie tylko taki transport, który nie przekraczał będzie
ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu
budowy. Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot budowlanych zgodnie z umową
dokumentacją projektową, wymaganiami niniejszej specyfikacji oraz za jakość zastosowanych
materiałów i wykonanych przedmiotowych robót budowlanych. Prowadzenie prac odbywać się 
ma zgodnie z aktualnym stanem prawnym i poleceniami Inspektora Nadzoru, w taki sposób, aby
zminimalizować utrudnienia związane z prowadzonymi pracami. Polecenia Inspektora Nadzoru
będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym pod groźba zatrzymania
robót budowlanych do odwołania. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Rozpoczęcie robót budowlanych winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu
budowy.

6. ZAKRES PRAC OBEJMUJE;
o Budynek- Oddział „OLAZA”+ ODDZIAŁ I;  

1. Demontaż okna na piętrze klatki schodowej A.
2. Montaż okna oddymiającego NSHEV (lub równoważnego)- zgodnego ze 

specyfikacją w projekcie technicznym.
3. Demontaż okna na piętrze klatki schodowej B.
4. Powiększenie otworu pod nowe okno.
5. Wykonanie nowego nadproża.
6. Montaż okna oddymiającego NSHEV(lub równoważnego)- zgodnego ze 

specyfikacją w projekcie technicznym.
7. Wykonanie otworu pod okno napowietrzające na parterze klatki schodo-

wej B.
8. Wykonanie nadproża. 
9. Montaż okna napowietrzającego- zgodnego ze specyfikacją w projekcie 

technicznym.
10. Montaż siłowników oraz konsol dla okna napowietrzającego.
11. Dostawę centralek oddymiających w/g projektu technicznego.
12. Montaż i okablowanie centralki oddymiającej
13. Montaż i podłączenie przycisków oddymiania, przewietrzana i czujek po-

żarowych
14. Montaż oprzewodowania do centralek oddymiania, siłowników i przyci-

sków- zgodnie z projektem technicznym
15. Przedzwonienie linii.
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16. Łączenie przewodów w przyciskach, czujkach
17. Sprawdzenie funkcjonowania podzespołów centralki oddymiającej.
18. Montaż drzwi pożarowych.- Montażowi podlegają drzwi o ściśle 

określonej odporności ogniowej wymienione w projekcie technicznym. 
Sposób montażu drzwi uwzględnia dokumentacja techniczno ruchowa 
producenta drzwi- w ściankach o określonej odporności ogniowej- EI120. 

19. Wykonanie prac naprawczych tynków, malarskich. 

o Budynek- Oddział III  

1. Demontaż okna na piętrze klatki schodowej A.
2. Montaż okna oddymiającego NSHEV(lub równoważnego)- zgodnego ze spe-

cyfikacją w projekcie technicznym.
3. Wykonanie otworu pod okno napowietrzające na półpiętrze na zejściu do po-

ziomu piwnicy klatki schodowej A.
4. Wykonanie nowego nadproża.
5. Montaż okna napowietrzającego- zgodnego ze specyfikacją w projekcie tech-

nicznym.
6. Montaż siłowników oraz konsol dla okna napowietrzającego.
7. Demontaż drzwi na zejściu z parteru do piwnicy kl. schodowej A.
8. Demontaż okna na piętrze klatki schodowej B.
9. Montaż okna oddymiającego NSHEV(lub równoważnego)- zgodnego ze spe-

cyfikacją w projekcie technicznym.
10. Demontaż okna na parterze klatki schodowej B.
11.Montaż okna napowietrzającego- zgodnego ze specyfikacją w projekcie tech-

nicznym
12. Montaż siłowników oraz konsol dla okna napowietrzającego
13. Dostawę centralek oddymiających w/g projektu technicznego.
14. Montaż i okablowanie centralki oddymiającej
15. Montaż i podłączenie przycisków oddymiania, przewietrzana i czujek pożaro-

wych
16. Montaż oprzewodowania do centralek oddymiania, siłowników i przycisków- 

zgodnie z projektem technicznym
17. Przedzwonienie linii.
18. Łączenie przewodów w przyciskach, czujkach.
19. Sprawdzenie funkcjonowania podzespołów centralki oddymiającej.
20. Wykonanie prac naprawczych tynków, malarskich.

o Budynek- Oddział COTUA  

1. Demontaż 2 okien na półpiętrze klatki schodowej A.
2. Poszerzenie istniejącego otworu.
3. Wykonanie nowego nadproża.
4. Montaż okna oddymiającego NSHEV(lub równoważnego)- zgodnego ze spe-

cyfikacją w projekcie technicznym.
5. Demontaż 2 okien na półpiętrze klatki schodowej A.
6. Poszerzenie istniejącego otworu.
7. Wykonanie nowego nadproża.
8. Montaż okna napowietrzającego- zgodnego ze specyfikacją w projekcie tech-

nicznym.
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9. Montaż siłowników oraz konsol dla okna napowietrzającego.
10. Demontaż 2 okien na piętrze klatki schodowej B.
11. Poszerzenie istniejącego otworu.
12. Wykonanie nowego nadproża.
13.Montaż okna oddymiającego NSHEV(lub równoważnego)- zgodnego ze spe-

cyfikacją w projekcie technicznym.
14. Dostawę centralek oddymiających w/g projektu technicznego.
15. Montaż i okablowanie centralki oddymiającej.
16. Montaż i podłączenie przycisków oddymiania, przewietrzania i czujek pożaro-

wych.
17. Montaż oprzewodowania do centralek oddymiania, siłowników i przycisków- 

zgodnie z projektem technicznym
18. Przedzwonienie linii.
19. Łączenie przewodów w przyciskach, czujkach.
20. Sprawdzenie funkcjonowania podzespołów centralki oddymiającej.
21. Wykonanie prac naprawczych tynków, malarskich.

Instalacje systemu oddymiania linie prowadzić;

1.  Linie przycisków oddymiania należy prowadzić kablami o PH90
typu  3x2x0,8 układanymi pod tynkiem, do mocowania zastosować metalowe uchwyty 
typu 1015 x 9 firmy  wskazane przez producentów zastosowanych przewodów. W/w 
uchwyty wraz z przewodami należy przykręcać do ścian i sufitów właściwych przy po-
mocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum 40mm) ze stalowymi 
wkrętami M6, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 30 cm np. typu Baks 
STRO M6/10x60.              

2. Linię zasilania centrali oddymiania- wykonać kablem  3x1,5 w listwie elektroinstalacyj-
nej.

3. Linię do napędów okien - wykonać kablem o PH90- 3x1,5 oraz  3x2,5 o PH90 ułożyć 
pod tynkiem w uchwytach certyfikowanych zgodnych z Aprobatą Techniczna producenta 
kabla-zastosować metalowe uchwyty typu 1015 x 9 firmy  wskazane przez producentów 
zastosowanych przewodów. 

     W/w uchwyty wraz z przewodami należy przykręcać do ścian i sufitów
     właściwych przy pomocy stalowych tulejek rozporowych M6 (zakotwienie minimum   
     40mm) ze stalowymi wkrętami M6, rozmieszczonych w odstępach nie większych niż 30
     cm np. typu STRO M6/10x60.
4. Linię sygnału alarmowego z czujek dymu- do wej RM central RZN440x-K poprowadzić 

kablem YnTKSY 1x2x0,8 w listwie instalacyjnej.
5. Linię przycisku przewietrzania - poprowadzić kablem YDY 4x1 w listwie elektroinstala-

cyjnej.
Centrale należy montować ( miejsce wskazane na rys) na ścianie tak, aby jej wskaźniki optyczne 
i wyświetlacz znajdowały się na wysokości oczu (1,6m1,7m).
Przyciski oddymiania RT42 ( koloru niebieskiego) należy instalować na wysokości 1500 mm od 
podłogi wg rysunków. 
Przepusty  dla  kabli  pomiędzy  klatką  schodową  i  pozostałą  przestrzenią  
piętra należy zabezpieczyć rurami sztywnymi typu RL krótszymi od długości przepustu o 1 cm z 
każdej strony przepustu oraz materiałem ognioodpornym . 
Otwory oddymiające w ścianie (okno oddymiające) wg. VdS 2221:2001-08(01) powinny mieć 
geometryczną wolną powierzchnię wynoszącą, co najmniej 7,5% podstawy przynależnej klatki 
schodowej, jednak nie mniej niż 1,50 m2.Dolna krawędź otworów w ścianie powinna być na wy-
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sokości, co najmniej 0,80 m a górna na wysokości, co najmniej 1,80 m powyżej górnego podestu 
schodów.

7. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA JAKOŚCI ROBOT BUDOWLANYCH
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych przedmiotowych
robót budowlanych objętych umową. Materiały budowlane powinny posiadać wymagane na 
mocy
ustawy „Prawo Budowlane" certyfikaty, deklaracje, aprobaty techniczne i atesty.
Oddymianie klatek schodowych odbywać się będzie za pomocą okiennego systemu oddymiania 
(okno + napęd, tzw. NSHEV od angielskiej nazwy Natural Smoke and Heat Exhaust 
Ventilation). Norma EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, cz.2: 
Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych). Norma ta jest normą zharmonizowaną, a 
więc przyjętą przez Polskę i obligatoryjną do stosowania, a wyroby opisane w tej normie podle-
gają obowiązkowi znakowania CE.
 Zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, nie dopuszczonych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. Kontrola i badania w trakcie prowadzenia robót bu-
dowlanych polegać będzie na sprawowaniu kontroli zgodności realizacji robót zgodnie z doku-
mentacją projektową, niniejszą specyfikacją, obowiązującą ustawą „Prawo budowlane" z dnia 7 
lipca 1994r, (Dz. U. nr 89 poz. 414 wraz z późniejszymi zmianami ) wraz z wydanymi na jej 
podstawie przepisami szczegółowymi oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej tj., między in-
nymi Normami. 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT BUDOWLANYCH
Przedmiar robót będzie określał faktyczny zakres robót budowlanych objętych umową na
podstawie opracowanego przedmiaru robót i niniejszej specyfikacji. Jakikolwiek błąd lub
przeoczenie bądź opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub niniejszej
specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót budowlanych
objętych umową. Z uwagi na powyższe zaleca się Wykonawcy porównanie powyższych
opracowań ze stanem faktycznym do wykonania elementów robót budowlanych i wychwycenia
ewentualnych rozbieżności. Błędne dane zostaną poprawione przez Inspektora nadzoru wg
instrukcji na piśmie. Obmiar robót będzie wynosił stan faktyczny objęty umową o wynagrodze-
nie
ryczałtowe, które w swojej istocie jest nie zmienne jak podaje artykuł 632 kodeksu cywilnego to
Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy
nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztu prac.

9. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikają-
cych i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu prac. Odbiór powyższych ro-
bót dokonuje Inspektor Nadzoru. Jakość i ilość robót budowlanych ulegających zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, kontrole w konfrontacji z dokumentacją projektową, niniejszą specyfi-
kacją i uprzednimi ustaleniami.
9.2. Odbiór robót częściowy
Odbiór robót częściowy polega na ocenie ilości oraz jakości wykonanych robót budowlanych i
dokonuje się go wg zasad jak przy końcowym odbiorze robót budowlanych.
9.3. Odbiór robót końcowy
Odbiór końcowy robót budowlanych polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót
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budowlanych w odniesieniu do ich ilości, jakości oraz wartości. Całkowite zakończenie robót
budowlanych oraz gotowość do odbioru końcowego robót będzie potwierdzona na piśmie
Wykonawcy do Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Termin odbioru końcowego robót
ustalony zostanie w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
zakończenia robót budowlanych na podstawie przyjętego przedmiotowego zgłoszenia od
Wykonawcy. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru wraz komisją powołaną 
przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy.
Komisja odbierająca roboty budowlane dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożo-
nych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania ro-
bót budowlanych z zamówieniem na podstawie zawartej umowy, dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej specyfikacji. 
W toku odbiorą końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie robót uzupełniających 
i poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupeł-
niających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 
odbiorą końcowego robót. Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego robót 
budowlanych jest protokół odbioru końcowego robót budowlanych sporządzony wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego robót budowlanych Wykonawca zobowią-
zany jest przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

2. wyniki prób i testów działania instalacji 
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,
4. aprobaty techniczne,
5. inne niezbędne dokumenty konieczne do przekazania obiektu do Użytkowania.

W przypadku, gdy wg komisji odbiorowej, roboty budowlane pod względem przygotowania
dokumentacyjnego nie będą odpowiednio przygotowane komisja wyznaczy Wykonawcy ponow-
ny termin odbioru końcowego robót budowlanych.
Wszystkie zarządzone przez komisję odbiorową roboty poprawkowe lub uzupełniające będą
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania przedmiotowych ro-
bót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja odbiorową Zamawiającego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa. Przedmiar robót budowlanych wykonanym przez projektanta.
10.2. Normy
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. Nr 147 z 2002 r., poz. 1229) o ochronie przeciwpożaro-
wej.
Rozporządzenie MSWiA z 21-04-2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, in-
nych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 z 2006 r. poz. 563).
Rozporządzenie MSWiA z 16-06-2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 z 2003 r. poz. 1137;ze zmianami Dz. U. Nr 
119 poz998 z 2009r).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklaro-
wania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym I 
Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 1
PKN-CEN/TS 54-14:2006 - Systemy sygnalizacji pożarowej - Część 14: Wytyczne planowania, 
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.
Wytyczne VdS 2221:2001-08(01)- Urządzenia do oddymiania klatek schodowych. Projektowa-
nie i instalowanie. Zasady Projektowania.
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PN-EN 12101-2 (Systemy kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła, cz.2: Wymagania tech-
niczne dotyczące klap dymowych)

11. Inne dokumenty
•  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. 

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz. U. Nr 
129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 
Nr 47/03 poz. 401)

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 
czerwca 2007r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpie-
czeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad 
wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. Nr 143 
poz.1002) 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz. U. z 2000r. Nr 106 wraz z 
późniejszymi zmianami Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 
12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 676, Nr 33 z 2003 r. poz. 270

12. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa określona w umowie na podstawie oferty Wykonaw-
cy, która winna uwzględniać wszystkie  roboty podstawowe objęte  zamówieniem oraz roboty 
tymczasowe i towarzyszące związane z realizacją zamówienia nie wymienionych w niniejszej 
specyfikacji, a koniecznych do wykonania przy realizacji zamówienia. Uzgodnione wynagrodze-
nie zawiera koszty organizacji, utrzymania placu budowy, jego zaplecza i dozoru
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