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PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
 
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania     
i odbioru robót obejmujących wykonanie okładzin akustycznych oraz dostawę elementów 
wyposażenia niezbędnego dla kompletności funkcjonowania budynku hali  lodowiska. 
Dotyczy Projektu remontu - Etap 6: remont nagłośnienia, oświetlenia i wykończenie ścian   
hali lodowiska. Nagłośnienie hali lodowiska". W dalszej części opracowania Specyfikacja 
Techniczna Wykonania i Odbioru Robót będzie opisywana skrótem ST, a Szczegółowe 
Specyfikacje Techniczne skrótem SST. 

 
ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ 

 
Specyfikacja dotyczy dostaw elementów wyposażenia niezbędnego dla kompletności 
funkcjonowania budynku hali lodowiska Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 58-100 
Świdnica, ul. Śląska 35. 

 
DEFINICJE I POJĘCIA 

 
aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego  
przydatność do stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

 
certyfikacja  zgodności  -  działanie  trzeciej  strony  (jednostki  niezależnej  od  dostawcy    
i odbiorcy) wykazujące, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi 
przepisami prawnymi; 

 
deklaracja zgodności - oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączną 
odpowiedzialność, że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 

 
dziennik   budowy   -   opatrzony   pieczęcią   organu   administracji   państwowej   zeszyt   
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem,  
Wykonawcą i Projektantem; 

 
Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora w celu występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu; 

 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Inwestora/Zamawiającego, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach  
realizacji kontraktu; 

 
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inżyniera; 

 
odbiór - zespół czynności mających na celu sprawdzenie, czy prace zostały wykonane 
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami oraz bieżącymi 
ustaleniami, stanowiącymi podstawę do przekazania; 

 
polecenie Inżyniera -  jakiekolwiek  polecenie przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera    
w formie pisemnej – poprzez wpis do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
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Wykonawca – firma oferująca konkretne wyroby markowe, gwarantująca sprawność 
bezpieczeństwo dla całości zakresu prac; 

 
rysunki - część dokumentacji projektowej, wykonawczej lub powykonawczej, która wskazuje 
lokalizacje elementów adaptacji akustycznej, elementów technologii scenicznej; 

 
Zamawiający – Inwestor lub jednostka działająca w jego imieniu; 

 
Projektant - osoba, która jest autorem dokumentacji technologicznej projektowej. 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 

1. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 

 
Wykonawca   robót   jest   odpowiedzialny   za   jakość   ich   wykonania   oraz   zgodność     
z dokumentacją projektową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

 

PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY 

 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 
 
ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST, SST 

 
Dokumentacja projektowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy są obowiązujące dla Wykonawcy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona  
odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  z  dokumentacją 
projektową i ST.SST. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub ST,SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 

 
 
ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 

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 robót budowlanych Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących  ochrony  środowiska  na  terenie  i  wokół  terenu  budowy  oraz  będzie unikać 



4  

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej i utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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. 

 
 
MATERIAŁY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA 

 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 
Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, w sposób 
jednoznaczny określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko, wydane przez 
uprawnioną jednostkę. 
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. 

 

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.    
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Zamawiającego 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. 

 

OGRANICZENIE OBCIĄŻEŃ OSI POJAZDÓW 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego. Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych poprzez nadmierne obciążenie ulic 
i chodników. 
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BZEPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy, a szczególnie zadba, aby personel nie wykonywał pracy      
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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. Odzież robocza stosowana podczas 
wykonywania robót będzie miała dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBÓT 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Zamawiającego). 

 

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. 

 
2. MATERIAŁY 

 
ŹRÓDŁA UZYSKANIA MATERIAŁÓW 

 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące tych materiałów i odpowiednie 
atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia itp. oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Zamawiającego 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 

 

MATERIAŁY NIEODPOWIADAJĄCE WYMAGANIOM 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się, że materiał nie zostanie przyjęty i nie 
otrzyma zapłaty. 
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PRZECHOWYWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

Wykonawca zadba, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość   
i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Inżynierem organizuje 
Wykonawca. 

 
WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIAŁÓW 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju  materiału  w  wykonywanych  robotach,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego   
o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 
być  zgodny   z   projektem   organizacji   robót,   zaakceptowanym   przez   Zamawiającego; 
w przypadku   braku   ustaleń   w  takich   dokumentach   sprzęt   powinien   być   uzgodniony 
i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania, a Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące  zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 

 
4. TRANSPORT 

 
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, SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie 
przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię 
Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Prace prowadzone są na terenie użytkowanego obiektu, w związku z czym: 

− Wykonawca uzgodni godziny prowadzenia prac i będzie je prowadził po uzyskaniu 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

− Wykonawca ograniczy do minimum uciążliwości wynikające z prowadzonych prac 
dla innych użytkowników, 

− Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na 
terenie Zespołu 

 
 
ZAKRES PRAC 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego zgodnie z zapisami ustawy 
Prawo budowlane. 

 
 

Użyte w dokumentach nazwy materiałów i urządzeń lub 
jakichkolwiek wyrobów czy produktów służą jedynie 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określenia 
właściwości oraz wymogów techniczno - użytkowych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danego typu 
rozwiązań. Za równoważne Zamawiający uzna takie, które 
charakteryzują się właściwościami funkcjonalnymi i 
jakościowymi takimi samymi lub zbliżonymi do tych, które 
zostały określone w SIWZ, lecz oznaczone innym znakiem 
towarowym, patentem lub pochodzeniem. 
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ELEKTROAKUSTYK
AUrządzenia  

  
Inst3 

Wraz z ofertą należy dostarczyć symulacje 
wykonane przy użyciu oferowanych urządzeń w 
programie EASE 4.3. Należy dostarczyć karty 
katalogowe oferowanych urządzeń. 

 

 Okablowanie głośnikowe Okablowanie głośnikowe - komplet 1500 
 Okablowanie sygnałowe Okablowanie sygnałowe - komplet 600 
 Inst1 Dostawa sprzętu i montaż urządzeń 1 
 Inst2 Dostawa i ułożenie okablowania 1 

 Inst3 Uruchomienie, strojenie systemu nagłośnienia, 
dokumentacja powykonawcza, szkolenia 

1 

 
Lp.   Oferowany przedmiot zamówienia 

  

Parametr wymagany 

Wpisać nazwę producenta i urządzenia oraz 

jego parametry techniczne w odpowiednich 

wierszach. Dodatkowo dołączyć 

ponumerowane karty katalogowe z 

zaznaczonymi spełnionymi zgodnie z OPZ 

parametrami. 

Ilość 

1. Sumator antenowy aktywny   1 
  minimalne pasmo przenoszenia 470-960 MHz     
  Minimalnie 4 odbiorniki zasilane z rozdzielacza     
  Minimum 2 gniazda antenowe     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  możliwość połączenia kaskadowego: tak     
2. Komplet wyprowadzeń do anten   1 
  długość maksimum 20m     
  impedancja 50Ω: tak     
  Minimum 2 złącza BNC     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  maksymalna waga 1,6kg     
  kolor czarny     
3. Komplet bocznych wyprowadzeń do anten    2 
  Minimum 2 złącza BNC     
  2 kable antenowe o minimalnej długości 40cm     
  Minimum 2 uchwyty montażowe     
  możliwość montażu w rack 19”: tak     
4. Aktywna antena kierunkowa   2 
  minimalne pasmo przenoszenia 470-960 MHz     
  impedancja 50Ω: tak     
  minimalny kąt propagacji 95º     
  minimalne wzmocnienie czułości 9dB     

  
możliwość montażu na statywie mikrofonowym: 
tak     

  posiada przełącznik wzmocnienia: tak     
5. płyta montażowa do anten zewnętrznych   1 
  możliwość montażu w rack 19”: tak     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  Minimum 2 otwory montażowe     
  lakierowana na czarno: tak     
6.  panel wentylacyjny   3 
  możliwość montażu w rack 19”: tak     
  możliwość montażu w rack 4U: tak     
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  Minimum 45 otworów wentylacyjnych     
  lakierowana na czarno: tak     
7. Skrzynia transportowa   1 
  wysokość 12U: tak     

  
aluminiowe profile wysokiej jakości na 
krawędziach     

  chromowane narożniki wysokiej jakości     
  w komplecie minimum 20 nakrętek      
  skrzynia musi być otwierana z dwóch stron     

  
Posiada 4 koła transportowe o minimalnej 
wytrzymałości 30kg     

  maksymalna waga 29kg     

8. 
Podwójny zestaw mikrofonów 
bezprzewodowych   1 

  podwójny odbiornik UHF: tak     
  minimalne pasmo przenoszenia 40Hz – 18kHz     
  minimalna częstotliwość pracy 680 – 695 MHz     
  Minimum 2 złącza XLR     
  posiada wyświetlacz LCD: tak     
  musi posiadać minimum 2 wyjścia BNC     
  dwa nadajniki mikrofonowe doręczne     
  kompatybilne z odbiornikiem: tak     
  charakterystyka kierunkowa karioidalna: tak     
  minimalny czas pracy 7h     
  posiada wyświetlacz LCD: tak     
9. Skrzynia transportowa   1 
  wysokość 4U: tak     

  
aluminiowe profile wysokiej jakości na 
krawędziach     

  chromowane narożniki wysokiej jakości     
  w komplecie minimum 15 nakrętek      
  maksymalna waga 10kg     
10. Listwa zasilająca   2 

  
posiada możliwość podłączenia wytczek 
kątowych: tak     

  Minimum 8 uziemionych gniazd     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  kolor czarny     
  minimum 2m kabel zasilający     
  minimalny przekrój przewodu 1,5mm2     
11. Panel rack   2 
  wysokość 1U: tak     
  Minimum 6 otworów na XLR     
  kolor czarny     
12. Mikser audio   2 
  Minimum 6 kanałów     
  Minimum 12 wejść     
  minimalne pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz     
  maksymalne THD 0,1%     

  
kompresor reagujący na sygnał mikrofonu 
minimum -12dB     

  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  Minimum 3 punktowy korektor     
  maksymalna waga 3kg     
13. Podwójny odtwarzacz   3 
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  minimalne pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz     
  maksymalne THD 0,1%     
  Minimum 2 gniazda RCA     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  stosunek S/N maksymalnie 70dB     
  możliwość sterowania w podczerwieni     
  minimalnie odtwarza CD, MP3, MMC, USB     
14. Szuflada   1 
  możliwość montażu w rack 2U: tak     
  zamykana na klucz: tak     
  kolor czarny     
  metalowa obudowa: tak     
15. Kolumna głośnikowa   8 
  pasywna: tak     
  możliwość pracy w systemie 100V: tak     
  minimalne pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz     
  maksymalna moc 120W     
  maksymalna waga 10kg     
  kolor biały     
  minimalna klasa IP45     
  w zestawie uchwyt montażowy     
16. Szafa rack   1 
  wysokość 12U: tak     
  Przeźroczyste drzwiczki zamykane na klucz: tak     
  kolor czarny     
  maksymalne obciążenie 4 kół 67kg     
  w komplecie minimum 28 śrub     
  maksymalna waga 21kg     
17. Kolumna głośnikowa   21 
  pasywna: tak     
  możliwość pracy w systemie 100V: tak     
  minimalne pasmo przenoszenia 70-16000 Hz     
  Maksymalna moc 200W     
  maksymalna waga 13kg     
  minimalny kąt propagacji 90º x 90º     
  maksymalny SPL 100dB     
  minimalna klasa IP55     
  w zestawie uchwyt montażowy     
18. Eliminator sprzężeń   1 
  posiada minimum 24 filtry     
  wymagane złacza: XLR, USB     
  posiada wyświetlacz LCD: tak     
  maksymalny THD+N 0,003%     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
  maksymalna waga 2,1kg     
19. Wzmacniacz   1 
  możliwość pracy w systemie 100V: tak     
  Minimum 2 kanały po 600W     
  minimalne pasmo przenoszenia 20-20000Hz     
  maksymalne THD 0,35%     
  maksymalna waga 8,7kg     
20. Wzmacniacz   1 
  możliwość pracy w systemie 100V: tak     
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  Minimum 4 kanały po 1250W     
  minimalne pasmo przenoszenia 20-20000Hz     
  maksymalne THD 0,35%     
  maksymalna waga 13,8kg     
21.  przewód głośnikowy   500 
  minimalny przekrój przewodu 2x2,5mm2     
  wykonany z miedzi beztlenowej OFC: tak     
  izolacja odporna na warunki atmosferyczne     
  kolor czarny     
22. przewód sygnałowy symetryczny   250 
  minimalna średnica 6mm     
  koszulka PCV: tak     
  minimalna konstrukcja 28x0,10mm      
  wykonany z miedzi beztlenowej OFC: tak     
  kolor czarny     
23. statyw mikrofonowy   2 
  wykonany ze stali     
  malowany proszkowo na kolor czarny     
  minimalna regulacja wysokości 90-160     
  długość ramienia minimum 75cm     
  waga maksymalnie 3kg     
24.  mikrofon dynamiczny   2 
  charakterystyka kierunkowa karioidalna: tak     
  minimalne pasmo przenoszenia 50-15000Hz     
  maksymalna waga 300g     
  posiada wyłącznik: tak     
  w zestawie z uchwytem     
25.  Mikser   1 
  Minimum 6 kanałów     
  Minimum 4 strefy     
  minimalne pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz     
  maksymalne THD 1%     
  Minimum 1xRJ45, 4xXLR, 1xCinch     
  diodowy wskaźnik wysterowania: tak     
26. Mikrofon pulpitowy   1 
  musi współpracować z pozycją 25     
  złącza minimum RJ45, DIN     
  Minimum 3 m przewód CAT5e     
  maksymalna waga 900g     
27. Cyfrowy procesor głośnikowy   1 
  minimalne pasmo przenoszenia 10Hz-30kHz     
  maksymalne THD 0,005%     
  Minimum 7 gniazd XLR     
  Minimum 1 USB     
  wskaźnik minimum 8 diodowy     
  Minimum 2 zwrotnice     
  możliwość montażu w rack 1U: tak     
28. Montaż + strojenie systemu   1 
29. szkolenie   1 
 
 

6. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 
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W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 
� sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 
� sprawdzenia dokumentacji (pozwolenie na budowę, uzgodnienia), 
� oceny stanu terenu w zakresie możliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, 

miejsc składowania materiałów. 
Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać  z  Zamawiającym  wszelkie  wyłączenia  
zasilania w media tj. prąd, woda, c.o. niezbędne do prowadzenia robót. 

7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości (PZJ) będzie zawierać: 

� część ogólną opisującą: 
− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− bhp, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

� część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 

− środki transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw  
materiałów i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca   będzie    przeprowadzać    pomiary    i    badania    materiałów    oraz    robót   
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST,  
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 

 
 



13  

POBIERANIE PRÓBEK 

 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być 
z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie  
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca. 

BADANIA I POMIARY 
 
Wszystkie  badania  i   pomiary  będą  przeprowadzone   zgodnie   z  wymaganiami  norm.   
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Zamawiającego. 
Przed przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającego. 

 
RAPORTY Z BADAŃ 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

BADANIA PROWADZONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 
kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach  przy ocenie  zgodności materiałów i  robót  z dokumentacją projektową  i SST,    
a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
ATESTY, CERTYFIKATY I DEKLARACJE ZGODNOŚCI 

Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu: 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności na zastosowane urządzenia, wyposażenie z: 
− Polską Normą 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST. 
− instrukcje obsługi w języku polskim 
− gwarancje 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

KSIĘGA OBMIARU 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do księgi obmiaru. 

DOKUMENTY LABORATORYJNE 

 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 
załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 

POZOSTAŁE DOKUMENTY BUDOWY 

 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 
dokumenty: 

 
� protokoły przekazania terenu budowy, 
� umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
� protokoły odbioru robót, 
� protokoły z narad i ustaleń, 
� korespondencję na budowie. 

 

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 Zamawiającego. 

 
9. OBMIAR ROBÓT 

 
OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 

 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru   robót dokonuje   Wykonawca   po   pisemnym powiadomieniu   Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku należytego wykonania  
przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robót zgodnie z dokumentacją. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą przez 
Zamawiającego. 
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ZASADY OKREŚLANIA ILOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone   w m3  jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami SST. 

 
URZĄDZENIA I SPRZĘT POMIAROWY 

 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Zamawiającego. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie,    w całym okresie trwania robót. 

 
CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU 

 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 
zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą 
być dołączone w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru. 

 
10. ODBIÓR ROBÓT 

 
RODZAJE ODBIORÓW ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom  
odbioru: 

� odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiorowi częściowemu, 
� odbiorowi końcowemu, 
� odbiorowi pogwarancyjnemu. 

ODBIÓR ROBÓT ZANIKAJĄCYCH I ULEGAJĄCYCH ZAKRYCIU 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych 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 robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca
 powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z 
umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiającego na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
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ustaleniami. 

 

ODBIÓR CZĘŚCIOWY 

 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru 
robót dokonuje Zamawiający. 

 
ODBIÓR KOŃCOWY ROBÓT 

 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie  stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na  
piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa poniżej. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności 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 SST. 
W toku  odbioru  końcowego  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 niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie 
swoje czynności        i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  
projektową  i  SST      z uwzględnieniem  tolerancji i nie  ma  większego  wpływu  na  
cechy eksploatacyjne  obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 

 
DOKUMENTY ODBIORU KOŃCOWEGO 

 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

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

� ustalenia technologiczne, 
� dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały), 
� wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST,   i ew. PZJ, 
� deklaracje zgodności, atesty lub certyfikaty zgodności urządzeń i wyposażenia 

materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ, 
� gwarancje 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
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zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

ODBIÓR POGWARANCYJNY 

 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór   pogwarancyjny    będzie    dokonany   na    podstawie    oceny    wizualnej    
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

 
11. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 
Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą. 
Rozliczenie  nastąpi   na   podstawie   kosztorysów,   które   opracowane   będą   w   
oparciu o parametry rzeczowe i cenowe zawarte w umowie. 
Wartość robót uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST,  SST,w  dokumentacji  projektowej  a  
także    w obowiązujących przepisach. 
Ceny ryczałtowe robót będą obejmować: 

� robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
� wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
� wyposażenie wraz z kosztami zakupu, 
� koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko, 
� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 
12. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 z późn. zm.     

z 27 marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718). 
b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. nr 74, poz. 676). 

c) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w  sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, 
poz. 1555). 

d) Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996r. w 
sprawie dopuszczalnych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia wydzielanych 
przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w 
pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231). 

e) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 
1998r.  w sprawie wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu 
na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637). 

f) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia  
1998 
r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania 
wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71). 

g) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 
1998 r. w sprawie oceny systemów zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu oznakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i 
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powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728). 
h) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 
Nr 47 z dnia 19 marca 2003 r., poz. 401) 

i) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 
grudnia 1994r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji 
wymagane jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, 
poz. 28 z późn. zm.) 

j) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16  czerwca 
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz.1138). 

k) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych – 
Ministerstwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki 
Budowlanej – Warszawa 1989 - tom I-IV 


