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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są warunki wykonania i odbioru wszystkich 

robót budowlanych i instalacyjnych związanych z budową świetlicy wiejskiej w Celinach przy ul. Męczenników 

wraz z zagospodarowaniem terenu i wykonaniem nawierzchni utwardzonych. 

Zakres robót obejmuje wykonanie robót w następujących branŜach: 

 

− Roboty budowlane - kod CPV 45210000-2 

− Roboty wykończeniowe  - kod CPV 45400000-1 

− Instalacje elektryczne - kod CPV 45310000-3 

− Instalacja wodno -kanalizacyjna - kod CPV 45330000-9 

− Roboty instalacyjne gazowe – kod CPV 45333000-0 

− Instalacja centralnego ogrzewania - kod CPV 45331000-6 

− Instalacja wentylacji - kod CPV 45331210-1 

− Roboty w zakresie nawierzchni dróg – kod CPV 45233220-7 

 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych poniŜej. 

Opis przedmiotu zamówienia: 

Roboty ogólnobudowlane obejmują następujące prace: 

 

− roboty ziemne 

− roboty budowlane 

− prace wykończeniowe 

− instalacje elektryczne 

− instalację wodno -kanalizacyjna 

− instalację gazową z kotłownią 

− instalację centralnego ogrzewania 

− instalację wentylacji  

− prace w zakresie nawierzchni dróg 
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1.3. Opis prac towarzysz ących i robót tymczasowych 

 

Prace towarzyszące obejmują: 

 

a) zlecenie badań geologicznych 

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej 

c) zlecenie nadzoru do właścicieli sieci uzbrojenia terenu 

d) zlecenie opracowania opinii kominiarskiej 

e) wykonanie badań powykonawczych: 

- szczelności instalacji wodnej 

- szczelności instalacji kanalizacyjnej 

- szczelności instalacji gazowej 

- wydajności instalacji wentylacji 

- szczelności instalacji centralnego ogrzewania 

- skuteczności zerowania i ochrony przeciw poraŜeniowej instalacji elektrycznych 

- sprawności działania instalacji słaboprądowych 

 

Roboty tymczasowe obejmują 

 

a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy 

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie ścieków dla zaplecza budowy 

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostępem osób postronnych 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

Zgodne i zawarte w Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach dopuszczenia materiałów 

do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i odbioru robot, literaturze technicznej. 

W dalszej części opracowania skróty i symbole oznaczają: 

- ST - Specyfikacja Techniczna 

- SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna  

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe działu grupy, klasy, kategorii robót zgodnie z określeniami Wspólnego Słownika 

Zamówień (rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. 

zm.) 

Pod określeniem: dokumentacja przetargowa, uŜytym w niniejszym opracowaniu rozumie się: specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, dokumentację projektową i inne opracowania nie wymienione, a opisujące 

przedmiot zamówienia. 
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1.5. Informacje o terenie budowy 

Budynek będący przedmiotem opracowania zlokalizowany jest w Celinach, ul. Męczenników, gmina OŜarowice, 

powiat tarnogórski, województwo śląskie. 

 

1.6. Wymagania ogólne 

a) Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 

przetargową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego. 

Wszelkie prace powinny być nadzorowane przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pełnienia 

funkcji technicznych w budownictwie. Wszelkie roboty naleŜy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z treścią pozwolenia na budowę. W trakcie prowadzonych 

robót, mogą wystąpić elementy nieprzewidziane w niniejszej specyfikacji. W kaŜdej sytuacji naleŜy zgłosić się do 

projektanta celem ustalenia dalszego sposobu postępowania.  

b) Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy, dokumentację projektową. 

c) Zgodność robót z dokumentacją przetargową 

Dokumentacja przetargowa, ST, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy 

są obowiązujące dla Wykonawcy. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją przetargową, ST, SST. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją przetargową ST lub SST 

i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

d) Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aŜ do 

zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę umowną. 

e) Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót 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 uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 

społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania.  
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f) Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej i utrzymywać sprawny sprzęt 

przeciwpoŜarowy, 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 poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy. 

g) Materiały szkodliwe dla otoczenia 

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

Wszelkie materiały uŜyte 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, 

mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeŜeli wymagają tego 

odpowiednie przepisy. 

h) 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. 

i) Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie materiałów 

i wyposaŜenia, na budowę i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 

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

Zamawiającego. 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na teren budowy 

i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie 

z poleceniami Zamawiającego. 
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j) Bezpieczeństwo 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 nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

k) Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Zamawiającego). 

 

l) 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 

2.1.  Źródła uzyskania materiałów 

Przy wykonywaniu prac naleŜy stosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania 

w budownictwie. 

Zgodnie z ustawą „Wyroby budowlane” (Dz. U.04.92.881), wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, jeŜeli jest: 

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Ŝe dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo 

europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi 

2) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 

zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 

budowlanej, albo 

3) oznakowany, z zastrzeŜeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy 

„Wyrobu budowlane”. 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów i odpowiednie 

dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 
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Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 

źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 

Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, SST w czasie postępu 

robót. 

 
2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdą się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko. 

 
2.4.  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 

Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów uzgodnione z Zamawiającym organizuje 

Wykonawca. 

 
2.5. Szczegółowe dane o materiałach 

W poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych przedstawiono występujące w danych rodzajach 

robót materiały. 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

2.6.  Wariantowe stosowanie materiałów 

Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, urządzeń czy ich elementów 

naleŜy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy „prawo zamówień publicznych”. 

Oznacza to, Ŝe wykonawca moŜe zaoferować materiały czy urządzenia równowaŜne pod warunkiem, Ŝe klasa 

ich jakości będzie odpowiadać podanej w materiałach przetargowych oraz będą zachowane parametry 

techniczne i jakościowe. W takiej sytuacji naleŜy równieŜ podać nazwę dostawcy, producenta oraz nazwę 

oferowanego materiału czy urządzenia i udokumentować jego jakość, celem porównania. Do oferty naleŜy 

załączyć dokumentację dopuszczającą proponowane rozwiązania materiałowo -techniczne do stosowania 

w budownictwie. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z projektem organizacji robót, 

zaakceptowanym przez Zamawiającego, a 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 przetargowej, projektowej, ST, SST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym 

umową. 
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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 

uŜytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do uŜytkowania, 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 przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji przetargowej, ST, 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 obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

 
5.1.  Ogólne warunki wykonywania robót 

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

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją przetargową, projektową, wymaganiami ST, 

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 przetargowej, projektowej, w ST i SST, 

a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów 

i robót oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Zamawiającego będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Zamawiającego. 
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

W ramach komisyjnego przejęcia budowy Wykonawca powinien dokonać: 

- sprawdzenia kompletności dokumentacji projektowej, 

- oceny stanu terenu w zakresie moŜliwości wyznaczenia: dróg dowozu materiałów, miejsc składowania 

materiałów, lokalizacji zaplecza budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym wszelkie wyłączenia zasilania w media tj. energia 

elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbędne do prowadzenia robót. 

 
5.3. Dokumenty budowy 

a) Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby która dokonała zapisu, 

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 

bez przerw. 

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

załącznika i opatrzone datą, podpisem Wykonawcy i Zamawiającego. 

Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 

••••datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

••••terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

••••przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

••••uwagi i polecenia Zamawiającego, 

••••daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

••••zgłoszenia i daty odbiorów obrót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 

••••wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

••••stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom, lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

••••dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 

••••dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

••••dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem 

informacji kto je przeprowadzał, 

••••wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem informacji kto je przeprowadzał, 
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••••inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Zamawiającemu 

do ustosunkowania się. 

Decyzje Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 

b) Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów robót. 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje 

do księgi obmiaru. 

 

c) Dokumenty laboratoryjne 

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowania w budownictwie, recepty robocze 

i kontrolne wyniki badań Wykonawca będzie gromadził w formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robot i powinny one być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie 

Zamawiającego. 

 

d) Pozostałe dokumenty budowy 

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

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

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

- protokoły odbioru robót, 

e) 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. 

 
5.4.  Szczegółowe warunki wykonywania robót (wyci ąg z dokumentacji projektowej) 

Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych oraz instalacyjnych zostały przedstawione 

w dokumentacji technicznej. 

Przedmiary robot, ST, SST naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacja projektową. 

Dla sporządzenia oferty, Zamawiający, winien w odpowiedni sposób udostępnić Wykonawcom wyŜej wymienione 

opracowania jako element dokumentacji przetargowej. 

  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT   DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH 

-12- 
ul. MĘCZENNIKÓW, 42-625 C E L I N Y, działka nr  139 

 

 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 

6.1. Plan zapewnienia jako ści 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającego plan zapewnienia 

jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe 

i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową, ST i SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. 

Plan zapewnienia jakości winien zawierać: 

 

a) część ogólną opisującą: 

•organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia obrót, 

•zagadnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, 

•wykaz zespołów roboczych, i ich kwalifikacje, 

•wykaz osób odpowiedzialnych za jakość terminowości wykonania poszczególnych elementów robót, 

•sposób proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 

•wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 

 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 

•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 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, częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację i sprawdzanie 

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

•sposób postępowania z materiałami i robotami  nie odpowiadającymi wymaganiom.. 

 
6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 

Celem kontroli robot będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną 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, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej, projektowej, 

ST i SST. 
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Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, SST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robot zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 

posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 

6.3.  Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. 

Zamawiający będzie mieć zapewnioną moŜliwość 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 . 

 

6.4.  Badania i pomiary 

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

obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, SST, stosować moŜna 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. 

 

6.5.  Raporty z bada ń 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 

jednak niŜ w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

 
6.6.  Badania prowadzone przez Zamawiaj ącego 

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 moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 

JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci Wykonawcy 

lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 

wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją przetargową, 

projektową, ST i SST, a koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7.  Dokumenty dopuszczenia materiałów do stosowan ia w budownictwie 

Zamawiający moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia 

materiałów do stosowania w budownictwie, zgodnie z wytycznymi w pkt. 2.1. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. 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 Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki 

obmiarów. 

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony 

z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym 

w umowie. 

 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze lub gdzie indziej w ST, SST 

nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku naleŜytego wykonania przedmiotu umowy i ukończenia wszystkich robot 

zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej 

i przedmiarze robót. 

 

7.3.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 

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

Zamawiającego. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca winien posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

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

trwania robót. 
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7.4.  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. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1.  Rodzaje odbiorów robót 

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

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi końcowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu). 

 
8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robot, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet 

wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

przetargową, projektową, ST, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3.  Odbiór cz ęściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robot, stanowiących zakończony odrębny 

element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony w dokumentacji przetargowej. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
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8.4.  Odbiór ko ńcowy 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 umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez 

Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa poniŜej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny ilościowej i jakościowej na podstawie 

przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacją przetargową, ST i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu i odbiorów częściowych. 

 
8.5.  Dokumenty odbioru ko ńcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robot 

sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację powykonawczą 

- receptury i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i księgi obmiaru (oryginały) 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

- dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania w budownictwie 

- dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

W przypadku, gdy według 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 zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 
8.6. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie 

gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

 

9.1.  Opis sposobu rozliczania robót tymczasowych i  towarzysz ących. 

Nie przewiduje się odrębnego rozliczania robót tymczasowych i towarzyszących. 
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9.2. Podstawa płatno ści 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę dla danej pozycji w wycenianym 

przedmiarze robót. 

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru robót winna uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST, SST , w dokumentacji przetargowej, projektowej, 

a takŜe w obowiązujących przepisach, bez względu na to , czy zostało to szczegółowo wymienione w specyfikacji 

i przedmiarze robót czy teŜ nie. 

Ceny jednostkowa robot winna obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość uŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, z wyjątkiem podatku VAT 

Ceny jednostkowe winny uwzględniać wszystkie koszty niezbędne do wykonania robót określonych w danej 

pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozycji, ST, SST, dokumentacją przetargową, projektową, łącznie 

z kosztami i pracami dodatkowymi. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym przedmiarze robót jest 

ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją 

kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uwaŜa się, Ŝe Wykonawca ujął je w danej 

pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. 

Przy dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 

a Wykonawcą. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
 

•Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 

zm.). 

•Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 

•Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 

•Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. Z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 

•Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 

•Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 

•Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 
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10.2. Rozporz ądzenia 

 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 

organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat 

oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

•Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

•pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno - uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

•Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ). 
 

10.3.  Inne dokumenty i instrukcje 
 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 

1989-1990. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 

WSZELKIE ROBOTY NIE UJ ĘTE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI NALE śY WYKONAĆ W OPARCIU 

O AKTUALNIE OBOWI ĄZUJĄCE NORMY I PRZEPISY. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   

 

SST 
 

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODB IORU ROBÓT 

 
 
Wykaz specyfikacji:  
 
 

Roboty budowlane w zakresie budynków 45210000-2 

 SST-01 Organizacja placu budowy 45100000-8 

 SST-02 Roboty ziemne 45111000-8 

 SST-03 Roboty izolacyjne 45320000-6 

 SST-04 Roboty murowe  45262520-2 

 SST-05 Roboty Ŝelbetowe i stropy gęstoŜebrowe 
45262300-4 
45262310-7 

 SST-06 Konstrukcje stalowe 45223210-1 

 SST-07 Konstrukcje drewniane i roboty dekarskie 45261210-9 

Roboty wyko ńczeniowe 45400000-1  

 SST-08 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45420000-7 

 SST-09 Tynki wewnętrzne, obudowy ścian, sufity 
podwieszane. 

45421152-4 
45410000-4 

 SST-10 Podłogi i posadzki 45432100-5  

 SST-11 Roboty malarskie 45442100-8 

 SST-12 Roboty elewacyjne 45443000-4 

Roboty instalacyjne 45300000-0 

 SST-IE01 Instalacje elektryczne 45311200-2 

 SST-IWK01 Instalacja wodociągowo - kanalizacyjna 45332000-3 

 SST-IG01 Instalacja gazowa 45333000-0 

 SST-IG02 Kotłownia gazowa 45331110-0 

 SST-CO01 Instalacja centralnego ogrzewania 45331100-7 

 SST-IW01 Instalacja wentylacji mechanicznej  45331200-8 

Zagospodarowanie terenu 45112710-5 

 SST-D01 Nawierzchnie 45233220-7 
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SST-01 
 

45100000-8 – Przygotowanie terenu pod budow ę. 
 

1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY 
 
1.1.  WSTĘP 
 
1.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących 
organizacji placu budowy, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w ST-01- Wymagania ogólne, 
punkt 1.1. 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.1. 
 
1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST       
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy 
(dotyczy to prac zarówno wewnątrz remontowanego budynku, jak i prac zewnętrznych, związanych z instalacjami 
zewnętrznymi oraz zagospodarowaniem terenu): 

− opracowanie projektu organizacji placu budowy, 
− zapewnienie dojazdu do placu budowy, 
− zapewnienie terenu pod plac budowy i dojazdy tymczasowe poza liniami rozgraniczającymi 
− przełoŜenie istniejących urządzeń obcych kolidujących z placem budowy, 
− doprowadzenie do placu budowy niezbędnych mediów (energia elektryczna, woda, łączność) 
− ogrodzenie placu budowy, jego dozorowanie i zapewnienie bezpieczeństwa od kradzieŜy 

i wandalizmu. 
− przygotowanie stanowiska do składowania gruzu i złomu, 
− przygotowanie punktu PPOś i punktu sanitarnego oraz zaplecza socjalnego, 
− zainstalowanie niezbędnych tablic informacyjnych i ich konserwacja, 
− zapewnienie niezbędnych tymczasowych pomieszczeń biurowych, szatni i urządzeń sanitarnych, 
− zapewnienie niezbędnych przyobiektowych  pomieszczeń magazynowych, 
− zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzenia robót  
− utrzymywanie w czystości dróg dojazdowych oraz dróg innych, które będą wykorzystane jako 

dojazdy, 
− doprowadzenie terenu budowy do stanu pierwotnego i rekultywacja terenu. 

 
1.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w ST-01 – Wymagania ogólne, punkt 1.4. 
 
1.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej”, punkt 1.6. 
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1.2. MATERIAŁY 
 
Do wykonania i organizacji placu budowy naleŜy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.3. SPRZĘT 
 
Do wykonania i organizacji, placu budowy naleŜy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu 
budowy. 
 
1.4. TRANSPORT 
 
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez inŜyniera. 
 
1.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Projekt organizacji placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy 
rozwiązującego wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.1.3 niniejszej SST wraz z określeniem rodzaju 
uŜytych materiałów, warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych 
niezbędnych dla wykonania robót związanych z organizacją budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega 
akceptacji przez InŜyniera. Do obowiązków Wykonawcy naleŜy równieŜ uzyskanie wszystkich niezbędnych 
uzgodnień dotyczących projektu organizacji budowy. 
 
Zapewnienie dojazdu do placu budowy 

Dojazd do placu budowy moŜe odbywać się, zaleŜnie od lokalnych warunków dla danego obiektu, w sposób 
następujący: 
•po istniejących eksploatowanych drogach, 
•po tymczasowych drogach prowizorycznych mieszczących się w obszarze linii rozgraniczających po 
uzgodnieniu z InŜynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót 
•po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie 
wymagającym dzierŜawy. 
 

Zapewnienie terenu pod plac budowy 

Plac budowy naleŜy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających.  

PrzełoŜeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z prowadzeniem budowy lub 
uniemoŜliwiające prowadzenie robót. Zakres niezbędnych przełoŜeń urządzeń obcych zawarty będzie 
w projekcie organizacji placu budowy wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 

Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących 

Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem 
budowlanym. 
 
Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót  

Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz „Części ogólnej”, przy czym 
naleŜy m. in. rozwiązać następujące zagadnienia: 
•ochrona okolicznej ludności od hałasu w dzień i w nocy, 
•czasowe odprowadzenie wód ściekowych z urządzeń odwadniających plac budowy, po uprzednim ich 
oczyszczeniu, 
•ochrona uŜytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi 

•niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych 
i drogach innych uŜytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy. 
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Rekultywacja terenu 

Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a takŜe teren naruszony przez doprowadzenia na plac 
budowy mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego. 

1.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontroli InŜyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały uŜywane dla potrzeb organizacji 
placu budowy. 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

Roboty objęte niniejszą ST nie podlegają rozliczeniu. NaleŜy wykonać wszystkie roboty składowe określone 
w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez InŜyniera.. 
 

SST-03 

SST-02 
 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu p od budow ę i roboty ziemne 
 

2.  ROBOTY ZIEMNE 

2.1. WSTĘP 
 
2.1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w obrębie placu budowy związanych z realizacją zadania określonego w ST-01 – Wymagania ogólne, 
punkt 1.1. 
 
2.1.2. Zakres stosowania SST  
 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
ziemnych przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych oraz wykopów dla 
instalacji zewnętrznych i zagospodarowania terenu związanych z realizacją zadania określonego w ST-01 – 
Wymagania ogólne, punkt 1.1. 
 
2.1.3. Zakres robót obj ętych SST  

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

•wykopy pod fundamenty 

•wykopy pod instalacje na zewnątrz budynku z wywozem i utylizacją gruntu 

•zasypywanie wykopów 

•roboty ziemne związane z wykonaniem nawierzchni 

 
2.1.4. Określenia podstawowe 
 
Wykop fundamentowy  dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja, która powinna 
zawierać:  
 

– rzuty i przekroje obiektów,  
– plan sytuacyjny  
 

Głęboko ść wykopu  – róŜnica rzędnej terenu i rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy ziemi 
urodzajnej.  
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Wykop płytki  – wykop, którego głębokość jest mniejsza niŜ 1 m.  
 

Wykop średni  – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  
 

Ukop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, połoŜony w obrębie obiektu 
kubaturowego.  
 

Dokop  – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypów, 
połoŜone poza placem budowy.  
 

Odkład  – miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 
wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac związanych z tym obiektem.  
 
Pozostałe określenia podstawowe i definicje są określone w specyfikacji technicznej ST-01. 

 
2.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 

projektową, specyfikacją techniczną. 

 

2.2. MATERIAŁY 

2.2.1. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   
 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i Ŝwiru będą formowane 
w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań Inspektora nadzoru.  
 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  
 
2.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów   
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru.  
 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę.  
 
2.2.3. Zasady wykorzystania gruntów   
 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko 
wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.  
 

2.3.  SPRZĘT 

2.3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu   
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, 
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zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania.  
 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie moŜe być później zmieniany bez 
jego zgody.  
 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
2.3.2. Sprzęt do robót ziemnych   
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
 
2.4. TRANSPORT 

2.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu   
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciąŜeń na osie mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  
 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 
2.4.2. Transport gruntów   
 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu (materiału), 
jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych 
powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu 
(materiału).  
 

Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie moŜe być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
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2.5. WYKONYWANIE ROBÓT 
 
2.5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-01, punkt 5. 

2.5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać prace przygotowawcze, takie jak oczyszczenie terenu 
z drzew krzewów, kamieni, gruzu itp.(jeśli takie prace występują), przejęcia 
protokolarnego punktów stałych i charakterystycznych, tworzących układ odniesienia lokalnych pomiarów 
sytuacyjnych i wysokościowych. 
Następnie naleŜy wyznaczyć zarys robót ziemnych na gruncie. Polega to na trwałym oznaczeniu w terenie 
połoŜenia wszystkich charakterystycznych punktów przekrojów poprzecznych wykopów, nasypów, połoŜenia osi 
geometrycznych, szerokości, głębokości, wysokości, wykopów, nasypów, ich punktów przecięcia z terenem. 
Metoda wykonywanie robót zaleŜy od rodzaju i kategorii gruntu oraz od zakresu tych prac i posiadanego sprzętu. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy koniecznie zbadać teren pod względem jego uzbrojenia 
podziemnego. W przypadku stwierdzenia kolizji uzbrojenia terenu z planowanymi robotami ziemnymi naleŜy 
przedsięwziąć odpowiednie środki ostroŜności i zabezpieczenia. 
NaleŜy równieŜ sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót ziemnych. Szczególną uwagę 
naleŜy zwrócić na występowanie w podłoŜu gruntów ekspansywnych. Wykopy naleŜy zabezpieczać przed 
zalewaniem przez wody powierzchniowe, opadowe. Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów naleŜy 
ująć za pomocą rowów lub drenów i odprowadzić rowami poza teren robót. 
W miejscach przejść komunikacyjnych naleŜy stosować bariery ochronne oraz mostki z obustronnymi poręczami 
nad wykonywanymi przekopami. 
NaleŜy przestrzegać właściwego nachylenia skarpy wykopu, zaleŜnego od rodzaju i kategorii gruntu. Ściany 
wykopów naleŜy tak kształtować lub obudowywać, aby nie nastąpiło obsuniecie się gruntu. 
Stateczność ścian lub skarp powinna być zachowana w kaŜdej porze roku. Nie naleŜy podkopywać wykopu. 
W przypadkach koniecznych wykonać zabezpieczenie ścian wykopów naleŜy zachować przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wzmacnianiu ścian wykopów i rozbiórce odeskowania. 
W przypadku wykonywania robót ziemnych przy istniejących obiektach i budynkach naleŜy zachować bezpieczną 
odległość krawędzi wykonywanych wykopów od tych budowli. 
Przy mechanicznym wykonywaniu wykopów naleŜy przestrzegać szczególnych warunków i przepisów 
bezpieczeństwa związanych z pracą i obsługą maszyn i sprzętu do robót ziemnych. 
W wykopach większych niŜ 1m od poziomu terenu naleŜy wykonać bezpieczne zejścia (wyjścia) w odległościach 
nie większych niŜ 20 m. 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odkład 
przeznaczony do zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 
W przypadku odkładów przeznaczonych do zasypywania wykopów naleŜy je umieszczać w odpowiedniej 
odległości od krawędzi wykopu, wynikającej z warunku bezpieczeństwa skarpy. 
W przypadku lokalizacji drogi wzdłuŜ wykopu, w zasięgu klina odłamu, naleŜy przeprowadzić odpowiednie 
obliczenia. 
Zasypywanie wykopów winno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót. 
Sposób układania i zagęszczania gruntu rodzimego lub zasypki winien być określony w dokumentacji 
technicznej. 
JeŜeli w wykopie ułoŜono urządzenia lub warstwy odwadniające (drenaŜ) , to warstwa gruntu do 
wysokości około 30cm nad drenaŜem lub warstwami odwadniającymi powinna być zagęszczana 
ręcznie w sposób nie wpływający na prawidłowe odprowadzenie wody. 
JeŜeli w zasypywanym wykopie znajduje się rurociąg, to do wysokości około 40cm ponad górną krawędź 
rurociągu naleŜy go zasypywać ręcznie, z tym Ŝe grubość jednorazowo ubijanej warstwy nie moŜe być większa 
niŜ 20cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno następować po obu stronach rurociągu. Dalsze zasypywanie 
wykopu, jeŜeli ściany są umocnione, powinno być dokonywane ręcznie, a przy braku umocnienia moŜna 
stosować sprzęt mechaniczny. 
Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliŜu ścian obiektu powinno być dokonywane w taki sposób, 
aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji. 
KaŜda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach winna być zagęszczana ręcznie lub mechanicznie. 
Grubość warstwy zagęszczanego gruntu powinna być określona doświadczalnie i dostosowana do sprzętu 
uŜytego do zagęszczania. 
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Przy wykonywaniu wykopów dla odsłonięcia ścian piwnicznych nie wolno podkopywać fundamentów. Wykopy 
naleŜy prowadzić odcinkami. 
Przy wykonywaniu zasypki paskowej postępować analogicznie jak dla zasypywania wykopu gruntem. 
 
 
2.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
2.6.1. Badania do odbioru wykopu fundamentowego   
 
-Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  
 
Zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica:  
 

Pomiar rzędnych powierzchni wykopu ziemnego 
Pomiar szerokości wykopu ziemnego  
Pomiar szerokości dna wykopu  
Pomiar pochylenia skarp  
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 
Pomiar spadu podłuŜnego powierzchni wykopu 
Pomiar równości powierzchni wykopu  
Pomiar równości skarp  
Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w punktach wątpliwych 

 
-Szerokość wykopu ziemnego  
Szerokość wykopu ziemnego nie moŜe róŜnić się od szerokości projektowanej o więcej niŜ ± 10 cm.  
 
-Rzędne wykopu ziemnego  
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą róŜnić się od rzędnych projektowanych o więcej niŜ –3 cm lub +1 cm.  
 
-Pochylenie skarp  
Pochylenie skarp nie moŜe róŜnić się od pochylenia projektowanego o więcej niŜ 10% wartości pochylenia 
wyraŜonego tangensem kąta.  
 
-Równość dna wykopu  
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.  
 
-Równość skarp  
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.  
 
 
2.7. OBMIAR ROBÓT  
 
2.7.1. 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 Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki 
obmiarów.  
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.  
 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
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2.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót   
 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii osiowej.  
 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość 
pomnoŜona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.  
 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest 
moŜliwe, naleŜy jak ilość obliczać wg obmiaru na środkach transportowych lub nasypie z uwzględnieniem 
współczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, Ŝe dolne wartości stosować w nasypach przed 
ich zagęszczeniem, a górne przy obliczaniu objętości na jednostkach transportowych.  
 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami 
SST.  
 
2.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy   
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru.  
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji.  
 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 
2.7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru   
 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach.  
 
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 w 
karcie ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
 

SST-03 
45320000-6 – Roboty izolacyjne 

 
3.   ROBOTY IZOLACYJNE 

3.1. WSTĘP 
 
3.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych: izolacja pionowa murów fundamentowych, izolacja z wełny mineralnej i folii paroszczelnej (dach). 
 
3.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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3.3. Zakres robót obj ętych SST 

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− izolacja przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma 
podposadzkowa 

− izolacja z wełny mineralnej gr. 20 cm układanej między krokwiami 
− wykonanie paroizolacji 
− wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 

 

3.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

3.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 

3.2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej wymienione 
materiały podstawowe: 

− wełna mineralna gr. 20 cm 

− folia paroizolacyjna 

− folia izolacyjna 

− folia kubełkowa 

− emulsja polimero – bitumiczna  

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 

 

3.3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje sprzęt: oraz 
narzędzia do robót związanych z wykonywaniem izolacji z wełny i folii. 
 

3.4. TRANSPORT 

3.4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu.   

Zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 
3.4.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

Do przewozu materiałów naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu 
przed wpływem warunków atmosferycznych. 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
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3.5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

a) izolacja z płyt z wełny mineralnej 

Płyty izolacji z wełny mineralnej winny być starannie ułoŜone, w sposób ciągły, mijankowo. Płyty naleŜy układać 
między krokwiami dachu.  
 

b) izolacja z folii paroizolacyjnej  

Przy wykonywaniu izolacji z folii paroizolacyjnej naleŜy zwrócić uwagę na staranne jej ułoŜenie, z odpowiednim 
zakładem. Zakładki folii winny być dokładnie zaklejone odpowiednią taśmą samoprzylepną. Niedopuszczalne są 
jakiekolwiek uszkodzenia mechaniczne powierzchni folii. 
 

c) Izolacja z folii izolacyjnej 

Izolacja powinna stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający element budynku lub budowli od wpływu wilgoci. 
Izolacja musi ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Powierzchnia izolacji winna być gładka. Podkład pod 
izolacje powinien być trwały i nieodkształcalny. Folie naleŜy wywinąć 10 cm na ścianę. 
 

d) izolacja pionowa emulsją poliero - bitumiczną 

Stosowanie powinno być zgodne z: 
- szczegółową instrukcją stosowania opracowaną przez producenta, 
- postanowieniami Aprobaty Technicznej dla danego wyrobu, 
- obowiązującymi normami i przepisami. 
Roboty związane z nakładaniem izolacji naleŜy wykonywać przy dobrej i suchej pogodzie, przy temperaturze 
otoczenia powyŜej 7 °C ale nie wy Ŝszej od 35 "C. Nie naleŜy prowadzić prac izolacyjnych podczas silnego wiatru. 
Izolacje naleŜy kłaść na odpowiednio wytrzymałym, suchym, czystym, równym i gładkim podłoŜu. 
 
e) izolacja pionowa z folii kubełkowej 

Folię kubełkową układa się wytłoczeniami skierowanymi w kierunku ściany fundamentowej. Folię mocuje się do 
podłoŜa gwoździami lub kołkami z podkładkami uszczelniającymi w ilości min. 5 szt./m2. Miejscami mocowania 
folii są strefy ich wytłoczeń  (punkty przylegające do ściany). Folię naleŜy łączyć na zakład o szerokości 20 cm. 
Dla lepszego zabezpieczenia izolacji przed wilgocią i zabrudzeniem naleŜy zastosować listwy końcowe.  
 
3.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Badania izolacji winny obejmować kontrolę podłoŜa, powierzchni izolacji, staranność ułoŜenia (brak mostków 
cieplnych), brak uszkodzeń izolacji, stopnia pokrycia powierzchni. 
Roboty izolacyjne winny być odebrane jako roboty ulegające zakryciu. 
 

3.7.  OBMIAR ROBÓT 

Zgodnie z ST-0 punkt 7. Jednostką obmiarową dla robót izolacyjnych jest m2. 

 

SST-04 
45262520-2 – Roboty murowe 

 
4. ROBOTY MUROWE 

 
4.1.  WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych: wykonanie ścian zewnętrznych i działowych dla realizacji zadania określonego w „Części A – 
Wymagania ogólne”, pkt 1.1 niniejszej specyfikacji. 
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4.1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

4.1.3.  Zakres robot obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− budowa ścian fundamentowych z bloczków betonowych 
− budowa ścian zewnętrznych nośnych z systemowych pustaków ceramicznych 
− budowa ścian działowych z systemowych pustaków ceramicznych 11,5P+W 

 

4.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
4.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
4.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej wymienione 
materiały podstawowe: 

− bloczki betonowe 
− pustaki POROTHERM 440x250x238 o współczynniku przenikania ciepła k=0,31W/m2 K 
− pustaki POROTHERM 11,5 P+W 
− system kominowy SCHIEDEL 
− zaprawa termoizolacyjna 
− składniki zapraw: cement, piasek, wapno, woda 

Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
4.3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: 
narzędzia i sprzęt do robót murowych, środek transportowy. 
 
4.4.  TRANSPORT 
 
4.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 
4.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 

a) Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement 
i wapno suchogaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni 
sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem. 

b) Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 

c) wyroby ceramiczne  moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu w paletach zwracając uwagę na 
ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami. 

 
4.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
4.5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
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4.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Wykonywanie robót murowych: 
Do wykonywania robót naleŜy zastosować odpowiednie dla danych rodzajów prac pustaki ceramiczne, bloczki, 
zaprawy. Zaprawę naleŜy wykonać na podstawie zatwierdzonej receptury. Pustaki ceramiczne i bloczki betonowe  
winny być czyste i wolne od kurzu. Mury wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania 
i grubości spoin. Przy budowie ścian zewnętrznych zastosować zaprawę termoizolacyjną. Przy wykonywaniu 
uzupełnień ścian, zamurowań otworów, bruzd, przemurowaniu pęknięć, naleŜy zwracać uwagę na właściwe 
połączenie z istniejącymi elementami. W miejscach tego wymagających naleŜy wzmocnić ściany zbrojeniem 
z płaskownika lub stali zbrojeniowej okrągłej o średnicy 6 mm, ułoŜonej poziomo w co trzeciej spoinie. 
 
4.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót murowych obejmuje: 
- sprawdzenie  zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów: bloczki, pustaki, 
- sprawdzenia zaprawy, 
- sprawdzenie  zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
 
4.7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 

SST-05 
 

45262300-4 – Roboty Ŝelbetowe 
 
5.  ROBOTY śELBETOWE I STROPY GĘSTOśEBROWE 

5.1.  WSTĘP 
 
5.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są prace związane z wykonywaniem konstrukcji Ŝelbetowych, 
betonowych, dostawą i  wykonaniem stropów gęstoŜebrowych i związanych z wykonaniem zbrojenia. 
 
5.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
5.1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− wykonania płyty fundamentowej 
− wykonania ław fundamentowych 
− wykonania ścian fundamentowych 
− wykonania schodów wewnętrznych 
− wykonania belek i podciągów 
− wykonania stropów gęstoŜebrowych 

 
5.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
5.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
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5.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej wymienione 
materiały podstawowe: 

− NadproŜa prefabrykowane  Ŝelbetowe L19/D 
− Składniki masy betonowej:  cement, piasek, kruszywo, woda 
− Pustaki betonowo – keramzytowe TERIVA 
− Stal zbrojeniowa 

 
Szczegółowe dane materiałów – zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową. 
 
5.3.  SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu  robót  będących  przedmiotem  niniejszej  specyfikacji technicznej występuje następujący 
sprzęt: wyciąg, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzęt montaŜowy, wciągarka,  pompa do betonu na 
samochodzie  60 m3/h, rusztowanie, środek transportowy. 
 
Sprzęt uŜywany przy przygotowaniu i montaŜu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach Ŝelbetowych powinien 
spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje sprzętu jak: 
giętarka, prościarki, zgrzewarki, spawarki powinny być sprawne oraz posiadać instrukcję obsługi. Sprzęt powinien 
spełniać wymagania BHP. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi, powinny być specjalnie 
oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby 
obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. 
 
5.4.  TRANSPORT 
 
5.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 
5.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
 
Elementy prefabrykowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed uszkodzeniami. 
Kruszywo moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i nadmiernym zawilgoceniem. 
Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement luzem naleŜy przewozić 
specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu 
i w odpowiedni sposób zabezpieczony przed nadmiernym zawilgoceniem. 
Pręty do zbrojenia powinny być przewoŜone  odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający 
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5.5.  WYKONYWANIE ROBÓT 
 
5.5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5.  
 
5.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 
MontaŜ prefabrykatów nadproŜy 
MontaŜ elementów prefabrykowanych powinien być poprzedzony pomiarami kontrolnymi. 
Prefabrykaty powinny być oczyszczone z ewentualnych zanieczyszczeń, śniegu. 
Przy montaŜu prefabrykatów nadproŜy naleŜy zwrócić uwagę na ich dokładne  ułoŜenie i wypoziomowanie, 
głębokość oparcia. 
Wykonywanie konstrukcji Ŝelbetowych i betonowych 
Wykonywanie i montaŜ zbrojenia 
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− czyszczenie prętów przed przystąpieniem do zbrojenia konstrukcji 
− prostowanie prętów za pomocą kluczy, młotków, prostowarek. Dopuszczalna wielkość miejscowego 

odchylenia od linii prostej wynosi 4mm; 
− cięcie prętów zbrojeniowych przy uŜyciu mechanicznych noŜy. Dopuszcza się  ciecie  palnikiem 

acetylenowym; 
− odgięcia prętów , haki- naleŜy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d. Niedopuszczalne są 

pęknięcia  powstałe w wyniku wyginania; 
MontaŜ zbrojenia 
Pręty zbrojeniowe naleŜy łączyć w sposób określony w Dokumentacji Projektowej. SkrzyŜowania prętów naleŜy 
wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. Słupkami dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyŜarzony 
o śr. 1 mm, uŜywa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy średnicach większych naleŜy stosować drut 
o średnicy 1,5 mm. 
Do wykonywania zbrojenia naleŜy uŜyć prętów spełniających wymagania normowe. 
Wykonane elementy zbrojenia naleŜy składować na wydzielonych miejscach, tak aby nie powodowało to 
uszkodzenia zbrojenia. Układanie elementów zbrojenia winno być wykonywane tak aby nie uniemoŜliwiało 
ułoŜenie następnych elementów zbrojenia. Zbrojenie moŜe być układane w deskowaniu po sprawdzeniu 
i odbiorze deskowania. UłoŜone zbrojenie winno być zabezpieczone przed uszkodzeniami i przesunięciami 
podczas wykonywania robot, podawania betonu i jego zagęszczania(wibrowania) 
Grubość warstwy otulającej – zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Spawanie prętów zbrojeniowych do kształtowników stalowych wykonywać zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Wymiary spoin – zgodnie z dokumentacją projektową. 
Roboty Ŝelbetowe i betonowe 
Wykonywanie robót Ŝelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla elementu Ŝelbetowego 
i betonowego, podawanie i ułoŜenie mieszanki betonowej, zagęszczanie masy betonowej, pielęgnacja betonu. 
Mieszankę betonową o zadanej klasie i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadających wymogom 
normowym oraz według zatwierdzonej receptury. 
Mieszankę betonową układać przy stałej obserwacji deskowania odnośnie prawidłowości zachowania kształtu 
konstrukcji. Przebieg układania i zagęszczania masy betonowej winien być zapisany w dzienniku budowy. 
UłoŜony beton naleŜy pielęgnować zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Rozdeskowanie moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości zgodnie z wymogami 
normowymi. 
Przy wykonywaniu robót Ŝelbetowych i betonowych w niskich temperaturach naleŜy przestrzegać postanowień 
normowych oraz zastosować odpowiednie środki i prace zabezpieczające, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano -montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
 
Stropy gęstoŜebrowe 
Stropy systemowe, gęstoŜebrowe TERIVA 6,0 gr. 30 + 4cm nadbetonu, z betonu C20/25 oraz systemowe, 
gęstoŜebrowe TERIVA 4,0/3 gr. 30 + 4cm nadbetonu, z betonu C20/25. 
Strop naleŜy wykonać zgodnie z technologią wytwórcy. 
Zgodnie z normą PN-B-03264:2002, p. 9.2.kaŜdy strop gęstoŜebrowy na podporze powinien mieć zbrojenie 
górne o polu przekroju nie mniejszym niŜ 0.2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przęśle. NaleŜy stosować 
zbrojenie podporowe w postaci siatek zaginanych Z-1 i Z-2.  
śebra rozdzielcze o szerokości 25cm zbrojone czterema prętami #14 ze stali kl. A-III (34GS) oraz strzemionami 
Ø6 ze stali A-0 (St0S), co 25cm. Pręty zbrojeniowe podłuŜne naleŜy zakotwić w wieńcach. 
 
 
5.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
5.6.1.  Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
5.6.2.  Kontrola monta Ŝu prefabrykatów Ŝelbetowych 
a) sprawdzenie jakości prefabrykatów na budowie 
b) sprawdzenie ułoŜenia prefabrykatów 
 
5.6.3.  Kontrola wykonania robót Ŝelbetowych i betonowych 
a) Kontrola robót zbrojarskich 
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Kontrola obejmuje oględziny zewnętrzne o pomiary ułoŜenia zbrojenia oraz średnic prętów. 
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi. 
Wyniki pomiarów kontrolnych i oględzin zbrojenia naleŜy wpisać do dziennika budowy 
b) Kontrola wykonania robót Ŝelbetowych i betonowych 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót poprzedzających betonowanie: 
- kontrola prawidłowości wykonania masy betonowej 
- kontrola prawidłowości wykonania deskowania 
- kontrola prawidłowości wykonania zbrojenia 
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone. 
Beton naleŜy starannie zagęścić. 
Kontrola wykonania robót Ŝelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i jakości powierzchni, 
wymiarów geometrycznych, prostoliniowości, równości wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie 
z przepisami normowymi. 
NaleŜy pobrać próbki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi. 
 
5.7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zbrojenie. 
Jednostką obmiarową jest 1 kg. Do  obliczenia naleŜności przyjmuje się  teoretyczną ilość (kg) zamontowanego 
zbrojenia tj. łączna długość prętów poszczególnych średnic pomnoŜona odpowiednio przez ich masę 
jednostkową kg/m. Nie dolicza się stali uŜytej przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 
Beton 
Jednostką obmiarową dla elementów betonowych jest 1m3. 
 
6.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pu nkt 8. 
6.8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót. 
a) Odbiór dostawy prefabrykatów 
Warunki dostawy prefabrykatów określają warunki umowy. Odbiór prefabrykatów moŜe być dokonywany 
w zakładzie prefabrykacji/wytwórni lub na budowie. KaŜda partia powinna mieć dokument dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie. 
Przy odbiorze prefabrykatów na budowie naleŜy wykonać: 
• sprawdzanie stanu technicznego prefabrykatów 
• sporządzenie protokołu w przypadku uszkodzeń. 
Elementy uszkodzone w sposób obniŜający ich wartość konstrukcyjną, techniczną nie powinny być przyjęte do 
wmontowania i usunięte poza obręb budowy. 
b) Odbiór robót montaŜowych prefabrykatów nadproŜy 
W trakcie wykonywania robót montaŜowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów obiektu 
obejmujących kontrolę montaŜu poszczególnych ustalonych zakresów robót, kontrolę wyników pomiarów 
dokładności montaŜu, zgodnie z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do 
dziennika budowy. 
Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru prefabrykatów na placu budowy, protokołów 
odbioru poszczególnych ustalonych zakresów robót, dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
c) odbiór zbrojenia – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami 
kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika budowy 
d) odbiór robót Ŝelbetowych i betonowych – polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami dokumentacji, 
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi 
zapisem do dziennika budowy 
W trakcie wykonywania robót Ŝelbetowych i betonowych dokonuje się odbiorów częściowych dla fragmentów 
obiektu obejmujących kontrolę wykonania poszczególnych elementów robót Ŝelbetowych i betonowych, zgodnie 
z punktem „Kontrola jakości robót”, zakończoną protokołem odbioru i wpisem do dziennika budowy. 
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Odbiór końcowy odbywa się na podstawie pełnej dokumentacji roboczej obiektu, dokumentów dopuszczenia 
materiałów do stosowania w budownictwie, protokołów odbioru poszczególnych elementów robót Ŝelbetowych, 
dziennika budowy, protokołów orzeczeń, ekspertyz itp. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją przetargową, projektową SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
5.9.  OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH I  TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA 
PŁATNOŚCI 
 
Zgodnie z ST-0 . 
 
5.10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz: 
PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegły. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie 
PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe 
wymagania stosowane w kraju 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-EN 206-1 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku”. 
PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczące. Metoda pośredniej oceny źródeł promieniowania 
ultrafioletowego 
PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczące. Badania penetracyjne. Zasady ogólne. 
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale. Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia 
PN-ISO 6935-2     Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. 
PN-ISO 6935-2/AK  Stal do betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
PN-B-06251   Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN-H-04408  Metale. Technologiczna próba zginania. 
PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
 
 

SST-06 
45223110-0 Instalowanie konstrukcji metalowych 

 
6.  KONSTRUKCJE STALOWE 

6.1. WSTĘP 
 
6.1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji stalowej 
podciągu dachowego dla realizacji zadania określonego w części „A – Wymagania ogólne”, pkt 1.1.  
 
6.1.2.Zakres stosowania SST 
 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
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6.1.3.Zakres robót obj ętych SST 
 
Roboty, których dotyczy SST obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
pkt. 1.1.  
 
6.1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
6.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją 
przetargową, projektową, specyfikacją techniczną. 
 
 
6.2. MATERIAŁY 
 
6.2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podan o w ST-0. Wszelkie 
materiały do wykonania zadania powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach polskich lub 
aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
 
6.2.2. Rodzaje materiałów   
 
Do konstrukcji stalowych  stosuje się: wyroby ze stali klasy 1 w gatunkach 18G2A lokalnie St3S wg PN-EN 
10025:2002 ściśle zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
 
Własno ści mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada ć wymaganiom podanym w PN-EN 
10025:2002. 
 

- Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
- Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia 

i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
−−−−Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeŜeli mieszczą się w granicach 
dopuszczalnych odchyłek. 

 
Wszystkie odsłoni ęte konstrukcyjne elementy stalowe nale Ŝy zabezpieczy ć systemowo do klasy R 60 np. 
poprzez  zastosowanie  p ęczniej ących, cienkich, elastycznych farb (farba gruntowa, podstawowa 
warstwa farby p ęczniej ącej Flame Control No 173, farba nawierzchniowa) Sys temu Flame Control No 173 
dla zabezpieczenia ogniochronnego wewn ętrznych i zewn ętrznych powierzchni konstrukcji stalowych. 
 
 
Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie materiałów wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych. 
  
Odbiór konstrukcji  na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji 
w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
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Jako łączniki  występują: połączenia spawane oraz połączenia na śruby. 
  
Do spawania konstrukcji ze stali zwykłej stosuje się spawanie elektryczne przy uŜyciu elektrod otulonych EA-146 
wg PN-91/M-69430 oraz ER1.46 oraz EB1.50. Elektrody EA-146 są to elektrody grubootulone przeznaczone do 
spawania konstrukcji stalowych naraŜonych na obciąŜenia statyczne i dynamiczne. 
Elektrody powinny mieć: 

−  zaświadczenie jakości 
−  spełniać wymagania norm przedmiotowych 
− opakowanie, przechowywanie i transport winny być zgodne z wymaganiami obowiązujących 

norm i wymaganiami producenta. 
 
Do konstrukcji stalowych stosuje się: 
(1) śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 średniodokładne klasy: 
dla średnic 8-16 mm – 4.8-II 
dla średnic powyŜej 16 mm – 5.6-II stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998 tolerancje wg PN-EN 20898-
7:1997, własności mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997. 
(2) nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034;2002 własności mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 – 
częściowo zast. PN-EN 20898-2:1998 
(4) podkładki okrągłe zgrubne wg PN-ISO 7091:2003 
Wszystkie łączniki winny być cechowane: śruby i nakrętki wywalcowane cechy na główkach. 
Zastosowanie: do mocowania elementów konstrukcyjnych w kaŜdym z obiektów.  
 
Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1) Konstrukcje i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane Ŝurawiami. Do wyładunku 
mniejszych elementów moŜna uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób 
umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę moŜliwości składowane w 
sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. 
Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na 
wyznaczonym miejscu, oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej 
konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Konstrukcję naleŜy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do 
poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. 
Elementy, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 
(2) Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed 
zawilgoceniem. 
(3) Łączniki (śruby, nakrętki, podkładki) składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 
  
KaŜda partia materiału dostarczona na budow ę przed jej wbudowaniem musi uzyska ć akceptacje 
InŜyniera. 
KaŜda konstrukcja dostarczona na budow ę podlega odbiorowi pod wzgl ędem: 
– jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
– zgodności z projektem, 
– zgodności z atestem wytwórni 
– jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
– jakości powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 
 
6.3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
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utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania.  
Jakikolwiek sprzęt, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, lub groŜące zdrowiu 
zostaną przez Inspektora Nadzoru, zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6.4.  TRANSPORT 
 
6.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 
6.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Z wytwórni na budowę przewozi się elementy konstrukcyjne samochodami. Załadowanie konstrukcji powinno 
nastąpić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy gruntującej. Elementy wiotkie powinny być usztywnione na 
czas ładowania i przewozu. Drobne elementy jak nity, śruby, itp. Powinny być zabezpieczone przed zagubieniem.  
Ładowanie i wyładowanie odbywa się za pomocą urządzeń mechanicznych.  
Dla zabezpieczenia konstrukcji przed uszkodzeniami w czasie załadunku i wyładunku naleŜy:  
- tak wybrać przynajmniej dwa punkty podwieszenia aby element nie mógł doznać trwałych odkształceń pod 
działaniem cięŜaru własnego,  
- podłoŜyć podkładki z drewna, metalu lub szmat w miejscach zetknięcia się uchwytów linowych z ostrymi 
krawędziami elementów,  
- przymocować do końców elementu konopne liny odciągowe, kierowane przez wyładowujących; zabezpiecza to 
elementy przed zderzeniami z sąsiadującymi budowlami lub dźwigami.  
 
6.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
6.5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robót podano w specyfikacji technicz nej ST-0. 
 
6.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robot. 
 
Profile stalowe nadproŜy naleŜy zabezpieczyć systemowo do klasy odporności ogniowej R60 za pomocą 
pęczniejących farb ognioochronnych (System Flame Control No 173 dla zabezpieczenia ogniochronnego 
wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni konstrukcji stalowych) lub obłoŜyć siatką Rabitza i otynkować na gr. 
1,5 cm zaprawą cementową. Przy wykonaniu bruzdy oraz przy poszerzeniu otworu naleŜy mur ceglany nacinać 
i wykuwać cegły ręcznie. Zabrania się uŜywać młotów udarowych ze względu na naruszenie spoin między 
cegłami. 
 
Stal stosowana na konstrukcje powinna odpowiadać wymaganiom podanym w dokumentacji technicznej.  
Wyroby pokrzywione i pogięte w czasie transportu naleŜy przed zmagazynowaniem prostować na zimno bądź na 
gorąco. Podstawowe elementy prostuje się na zimno. Podgrzewać naleŜy obszar 1,5-2 razy większy od 
odkształconego.  
Obróbka.  
Na obróbkę materiału składają się czynności:  
- cięcie,  
- wykonanie otworów na śruby,  
- ukosowanie elementów spawanych łączonych na spoiny czołowe  
- gięcie elementów,  
- pasowanie elementów.  
Cięcie elementów i sposób obrobienia brzegów powinien być wykonany z zachowaniem wymagań normy PN-
89/S-10050. Przed przystąpieniem do składania elementów Inspektor Nadzoru przeprowadza odbiór elementów 
w zakresie oczyszczenia i oszlifowania powierzchni przylegających brzegów styków z zachowaniem wymagań 
normy PN-89/S-10050, PN-87/M04251, PN-EN ISO913:2002.   
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Malowanie.  
Przed zagruntowaniem naleŜy sprawdzić zgodność kształtu i wymiarów konstrukcji z rysunkami w dokumentacji 
technicznej oraz wygląd zewnętrzny. Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być suche. 
Temperatura w czasie gruntowania nie moŜe być niŜsza niŜ +5ºC .  
Monta Ŝ konstrukcji stalowej  
Czasie spawania wilgotność względna powietrza nie moŜe być większa niŜ80%, a temperatura nie niŜsza niŜ +5° 
C. W czasie opadów atmosferycznych , mgły, mŜawki miejsce spawania i stanowiska spawaczy naleŜy osłonić. 
Powierzchnie łączonych elementów powinny być wolne od zgorzelin, rdzy, farby, tłuszczu i innych 
zanieczyszczeń na szerokości nie mniejszej niŜ 15 cm. Spoiny powinny posiadać klasę zgodną z dokumentacja 
projektową. Spoiny czołowe powinny być podspawane lub wykonane taka technologią, aby grań była jednolita i 
gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.  
Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg normy PN-EN 970:1999  
- dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,  
- dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2  
 
Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać 
wadliwości złącza R2 wg PN-EN 1435:2001. Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości W2 wg 
PN-EN 970:1999. Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i odbiorowi zgodnie z PN-
89/S-10050.  
Przed przystąpieniem do montaŜu elementów konstrukcji, Wykonawca montaŜu powinien zapoznać się 
z protokołem odbioru elementów konstrukcji przewidzianych do wbudowania.  
Do montaŜu elementów konstrukcji stalowej stosuje się rusztowania stalowe wg PN-M-48090:1996 i PN-9/S-
10050.  
Wykonane rusztowania montaŜowe powinny zapewniać prawidłowy dostęp do kaŜdego miejsca robót 
przewidzianego w dokumentacji projektowej.  
 
 
6.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
6.6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜona jakość 
robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
Nadzoru kopie Aprobat, świadectw, certyfikatów na zastosowane materiały.  
W przypadku stosowania materiałów budzących wątpliwości, złej jakości wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, 
wstrzyma roboty i zobowiąŜe Wykonawcę do usunięcia wad, zastosowania odpowiedniej jakości materiałów.  
InŜynier moŜe dopuścić do uŜycia materiały, które posiadają:  
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych.  
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  
Polską Normą  
Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte 
certyfikacją.  
 
6.7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
6.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
6.7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania 
 
Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  
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Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian podanych 
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  
 
6.8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
6.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pu nkt 8. 
 
6.8.2. Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór konstrukcji  na budowie winien być dokonany na podstawie protokółu ostatecznego odbioru konstrukcji 
w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Odbiór stali  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony kaŜdy 
element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
••••znak wytwórcy 
••••profil 
••••gatunek stali 
••••numer wyrobu lub partii 
••••znak obróbki cieplnej. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w pkt 6 dały pozytywne wyniki.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności InŜyniera 
i Wykonawcy. Komisja odbierające roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych  
dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i SST.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez 
zamawiającego, min: deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z projektem i SST, instrukcje uŜytkowania i regulacji okien, oraz instrukcje uŜytkowania wszystkich innych 
elementów ślusarki wymienionych w projekcie technicznym.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  
 
 

SST-07 
45261210-9 Roboty dekarskie 

 
7.  KONSTRUKCJE DREWNIANE I ROBOTY DEKARSKIE 

7.1.  WSTĘP 

7.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową  konstrukcji więźby i wykonaniem pokrycia dachowego. 
 
7.1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 
7.1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− montaŜ elementów konstrukcyjnych 
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− termoizolacja  poddasza 
− pokrycie dachu blachą dachówkową 
− montaŜ obróbek blacharskich 

 
7.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
7.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 
7.2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Ponadto materiały powinny  mieć: 
-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
-  Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN 
-  Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności z zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm  polskich 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. 
 
Drewno. 
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Preparaty do nasycenia drewna naleŜy stosować zgodnie z instrukcją ITB – Instrukcja techniczna w sprawie 
powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. 
Dla wykonania konstrukcji drewnianej dachowej stosuje się drewno klasy K27 a dla podłoŜa drewno klasy K33 
według następujących norm państwowych: 

− PN82/D–94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymałościowymi, 
− PN-B-03150:2000 Az1:2001 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne o projektowanie. 

 
Łączniki. 
a) gwoździe 
naleŜy stosować gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 
b) śruby 
naleŜy stosować : 
śruby z łbem sześciokątnym wg PN – EN – ISO 4014:2002 
śruby z łbem kwadratowym wg PN – 88/ 82151 
c) nakrętki 
NaleŜy stosować: 
nakrętki sześciokątne wg PN – EN – ISO 4034:2002 
nakrętki kwadratowe wg PN – 88/ 82151 
d) podkładki pod śruby 
NaleŜy stosować: 
podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 
e) wkręty do drewna: 
NaleŜy stosować: 
wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
wkręty do drewna z łbem stoŜkowym wg PN-85/M-82503 
wkręty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 
 
7.3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
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Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscach tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez 
Wykonawcę powinien uzyskać akceptację zarządzającego realizacją umowy. 
 
7.4.  TRANSPORT 
7.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
7.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone 
przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie  z warunkami  transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
7.5.  WYKONANIE ROBÓT 
7.5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
Ocenia się, Ŝe roboty obejmujące niniejsze zamówienia nie są skomplikowane, stąd Zamawiający nie stawia  
dodatkowych i specjalnych wymagań. 
 
Więźba dachowa. 

a) przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne z dokumentacją techniczną  
b) dopuszcza się następujące odchyłki: 
− w rozstawie belek lub krokwi: do 2 cm w osiach rozstawu belek 
− do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
− w długości elementu do 20 mm 
− w odległości między węzłami do 5 mm 
− w wysokości do 10 mm 
c) elementy więźby dachowej stykające się z murem powinny być w miejscach styku odizolowane jedną 

warstwą papy. 
 
Termoizolacja poddasza 
−−−− Dla poprawienia warunków uŜytkowania  pomieszczeń konieczne jest ocieplenie dachu. 

Ocieplenie to naleŜy wykonać zgodnie z systemem 4.70.05/4.70.16 RIGIPS – zabudowa dachu od spodu; 
płyty gipsowo – kartonowe Rigips RIGIMETR 2x12,5 typ DF lub DFH2 mocowane na profilach sufitowych CD 
60 ULTRASTIL  i uchwytach  do CD 60; o odporności ogniowej EI 60. Z uwagi na odporność ogniową 
wymagana grubość wełny mineralnej wynosi 200mm.Pomiędzy krokwie ułoŜyć wełnę mineralną gr. 20 cm.  

 
Przygotowanie dachu.  

− Przed przystąpieniem do krycia dachu blachodachówką naleŜy odpowiednio przygotować konstrukcję 
pokrycia dachu. Do konstrukcji dachu naleŜy umocować ekran zabezpieczający z folii 
paroprzepuszczalnej. Na tak przygotowane podłoŜe naleŜy nabić kontrłaty, a następnie prostopadle na 
nich – łaty w odstępach zgodnie z projektem budowlanym. Do nich mocowane będzie pokrycie 
z blachodachówki.  

− Roboty na wysokościach prowadzić z zachowaniem przepisów BHP. 
 

Krycie dachu blachodachówką. 
− Podczas obróbki na placu budowy blachodachówka nie moŜe mieć zbyt niskiej temperatury. Jeśli 

arkusze blachodachówki przechowywane są w nocy na zewnątrz, ich temperatura moŜe być niŜsza od 
temperatury powietrza. Dlatego zaleca się nie zaczynać dnia od wykonywania skomplikowanych obróbek 
ręcznych, a raczej poczekać z nimi do czasu podniesienia się temperatury, albo przygotować je w 
ciepłym pomieszczeniu. Temperatura blachodachówki w momencie układania decyduje o tym, w jakim 
stopniu będzie się ona odkształcać od stanu wyjściowego w okresie letnim i zimowym. WaŜne jest więc 
uwzględnienie rozszerzalności cieplnej, aby nie dopuścić do uszkodzenia blachy lub jej mocowań. 

− Do mocowania blachodachówki naleŜy uŜywać nierdzewnych wkrętów do drewna najlepiej w kolorze 
pokrycia w ilościach i odstępach zalecanych przez producenta pokrycia.  

− Po zamontowaniu wszystkich połaci dachowych naleŜy zamontować do szczytowych krokwi wiatrownice 
z blachy powlekanej w kolorze blachodachówki oraz gąsiory z uszczelkami w kalenicy budynku oraz inne 
akcesoria (ława kominiarska, bariera śniegowa itp.) 
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− W czasie wykonywania wszystkich robót montaŜowych pokrycia dachowego po blachodachówce moŜna 
ostroŜnie chodzić, ale  tylko w obuwiu z gumową podeszwą, stawiając stopy w zagłębieniach blach 
w miejscu mocowania, albo po ułoŜonej na połaci drabinie. Po zakończeniu montaŜu pokrycia naleŜy 
sprawdzić, czy powłoka ochronna nie jest zarysowana, poniewaŜ kaŜde uszkodzenie moŜe być 
ogniskiem korozji. Jeśli jest zarysowana, takie miejsca naleŜy umyć, wysuszyć i zamalować farbą 
renowacyjną. 

 
Przygotowanie i montaŜ rynien i rur spustowych. 

 
Mocowanie haków na rynny. 
− Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręć do deski okapowej, ściany, krokwi lub łat, 

ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu.  
 
Mocowanie rynien. 
− Na końcach rynien naleŜy zamontować zaślepki, w naroŜnikach – łączniki naroŜnikowe. Rynny wsunąć 

w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny uzyska się przez umieszczenie pod 
kątem haków. W tym celu między najniŜej i najwyŜej połoŜonymi hakami naleŜy  rozciągnąć linkę. 

 
Zakładanie łącznika na połączeniu rynien. 
− Łącznik naleŜy najpierw nałoŜyć na tylną część rynny. Następnie naleŜy zagiąć przedni zaczep łącznika 

w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką. 
Mocowanie obejm. 
− Najpierw naleŜy ustalić połoŜenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe ustawienie zaleŜy od 

odległości pomiędzy ścianą a rynną. Następnie naleŜy zamocować obejmę odpowiednią do materiału 
ściany. Są dwa typy obejm: dla ścian murowanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe naleŜy 
zamontować po wykończeniu elewacji. 

 
Ustalenie długości pionowego odcinka rury. 
− Przy ustalaniu naleŜy wziąć  pod uwagę, Ŝe kolano będzie w nią wsunięte na około 50 mm. Obejma 

powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany. 
 
Mocowanie wylotu rury. 
− Wylot rur naleŜy umieścić ok. 30 cm nad gruntem. 

 
7.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Kontrola robót  obejmuje: 
- sprawdzenie  zgodności z dokumentacją 
- sprawdzenie jakości materiałów:  
- sprawdzenie zgodności zakresu robót , prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych. 
 
7.7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
7.8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
7.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pu nkt 8. 
 
7.8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia. 
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SST-08 
 

45420000-7 – Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
 

8.  ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

8.1.  WSTĘP 

8.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej, montaŜem ich elementów. 
 

8.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

8.1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 

− montaŜ ościeŜnic drzwiowych i okiennych 
− dostawa stolarki okiennej o współczynniku przenikania ciepła dla całego okna U=1,6 W/m2K z szybą 

o współczynniku U=1,0 W/m2K, skrzydła rozwierno-uchylne wg. zestawienia stolarki projektu 
technicznego i opisu technicznego 

− dostawa drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wg. zestawienia stolarki projektu technicznego i opisu 
technicznego 

− dostawa i montaŜ obróbek blacharskich podokienników zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej w 
kolorze białym. Obróbki blacharskie wpuszczać w pionowe ościeŜa otworów oraz kleić do podłoŜa klejem 
do trudnochłonnych podłoŜy o parametrach i własnościach nie gorszych niŜ masa klejąca Sto-
Dipersionskleber firmy STO. 

− dostawa i montaŜ podokienników wewnętrznych z pcv w kolorze białym. 
 

8.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

8.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Stolarka drzwiowa.  
Drzwi wewnętrzne z PCW przeszklone do pomieszczeń wielofunkcyjnych, płycinowe do pomieszczeń 
administracyjno – socjalnych. Wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. 
Stolarka okienna  
Okna z PCW, szyba zespolona, Szkło o współczynniku przenikania ciepła k=1,1 (m2k). Stolarka okienna powinna 
być wyposaŜona w okucia. Wykonać zgodnie z zestawieniem stolarki okiennej. 
 
8.2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
 
Do wykonania montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej przewiduje się zastosowanie następującego podstawowego 
materiału: 

− okna jednoramowe rozwieralno-uchylne z profili pcv w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła 
dla okna U=1,6 W/m2K i dla szyby U=1,1 W/m2K, okucia w kolorze srebrnym, specyfikacja okien do 
wymiany wg PT., 

− drzwi zewnętrzne – w kolorze jasnoszarym S 1502-G wg systemu NCS (paleta barw SIGMA), wykonane 
z „ciepłego” aluminium z ocieplonym panelem dolnym oraz z pakietem szybowym z obustronną szybą 
bezpieczną P-3. Drzwi wejściowe powinny być wyposaŜone w samozamykacz w obudowie koloru 
srebrnego oraz odbojnik stalowy w kolorze srebrnym.  

− drzwi wewnętrzne sal wielofunkcyjnych i oddzielające klatek schodowych– w kolorze jasnoszarym 
S 1502-G wg systemu NCS (paleta barw SIGMA), wykonane z aluminium z panelem dolnym bez 
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ocieplenia oraz z pakietem szybowym z obustronną szybą bezpieczną P-3. Drzwi powinny być 
wyposaŜone w samozamykacz w obudowie koloru srebrnego oraz odbojnik stalowy w kolorze srebrnym. 
Drzwi oddzielające o klasie odporności ogniowej EI30; 

− drzwi wewnętrzne do przedsionków, wc oraz pomieszczeń techniczno-magazynowych i socjalno – 
administracyjnych pełne, płytowe fabrycznie wykończone okleinowane lub laminowane materiałem 
drewnopodobnym w kolorze teak, ościeŜnice regulowane, okucia i klamki w kolorze srebrnym. Drzwi do 
kotłowni o klasie odporności ogniowej EI30, 

− drzwi wewnętrzne w węzłach sanitarnych do kabin ustępowych – wykończone okleinowane lub 
laminowane materiałem drewnopodobnym w kolorze teak z małą szybką mleczną lub rustykalną oraz 
kratką nawiewną, okucia w kolorze srebrnym, ościeŜnice stalowe malowane w kolorze skrzydła 

− taśmy uszczelniające styki stolarki okiennej, zewnętrznej stolarki drzwiowej i warstwy termoizolacyjnej, 
− pianka poliuretanowa montaŜowa, 
− łączniki mechaniczne z blach montaŜowych + kołki montaŜowe, 
− klej do osadzania parapetów np.: Sto-Dispersionskleber firmy STO lub inny równowaŜny, 
− taśma i folia malarska do zabezpieczenia powierzchni stolarki przed robotami wykończeniowymi, 

 
8.3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje następujący sprzęt: 
narzędzia i sprzęt do robót związanych z montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej, oraz ślusarki. 
 
8.4.  TRANSPORT 
 

8.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
 

8.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Do przewozu stolarki naleŜy uŜywać pojazdów samochodowych umoŜliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 
uszkodzeniem i  wpływem warunków atmosferycznych. 
 
8.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
8.5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 

8.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
 

8.5.2.1.Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej 
Warunki przystąpienia do robót. 
Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜy, stan powierzchni węgarków do 
których ma przylegać ościeŜnica. 
 
Zasady montaŜu stolarki oraz podokienników 
Przy montaŜu futryn okien i drzwi - stosować zasady przedstawione w opisie montaŜu dostawcy stolarki okiennej, 
drzwiowej. 
Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia okna - w trakcie prac montaŜowych naleŜy zachować następujące 
zasady ich prowadzenia. 
Sprawdzić dokładność wykonania otworów okiennych - szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm 
i max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeŜnicy. 
W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek naleŜy je zlikwidować przed 
przystąpieniem do montaŜu ościeŜnic. 
Przed montaŜem okna naleŜy zdjąć skrzydła okienne z ościeŜnic. 
OścieŜnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między 
murem a ościeŜnicą zachowane były luzy montaŜowe. 
Wstępnie zamocować ościeŜnicę w murze przy pomocy klinów. OścieŜnicę naleŜy klinować w jej naroŜach. 
Klinowanie w połowie jej wysokości moŜe doprowadzić do odkształcenia kształtu i uniemoŜliwić osadzenie 
skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 
Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeŜnicy, a następnie za pomocą miary zwijanej 
ustawić przekątne oraz światło ościeŜnicy. Dopuszczalne róŜnice przekątnych nie mogą przekraczać 2 mm - na 
długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyŜej1 m. 
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OścieŜnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montaŜu ościeŜnicy na kotwach - 
naleŜy je zamocować do ościeŜnicy przed włoŜeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble wiercić po ustawieniu 
ościeŜnicy w murze. 
ZałoŜyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 
Przed przystąpieniem do wypełniania pianką montaŜową przestrzeni między ościeŜnicą a murem - zabezpieczyć 
powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. 
Przy montaŜu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych naleŜy stosować rozpory poziome i pionowe. 
Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki montaŜowej. 
Wypełnienie pianką montaŜową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w temperaturze nie niŜszej niŜ 
+5°C. 
Po utwardzeniu się pianki montaŜowej i usunięciu jej nadmiaru - przystąpić do obróbki ościeŜy, pamiętając 
o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 
Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuŜ całego obwodu od strony 
wewnętrznej i zewnętrznej. 
Po obróbce ościeŜy - niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską i taśmę foliową z powierzchni okna. 
Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montaŜowej. MontaŜ parapetów wykonać zgodnie 
z zaleceniami producenta 
Przy montaŜu ościeŜnic i skrzydeł drzwiowych naleŜy stosować odpowiednio zasady dotyczące montaŜu stolarki 
okiennej oraz zalecenia i instrukcje producenta. Zamki montować przed wyregulowaniem skrzydeł drzwiowych. 
Dokonać regulacji skrzydeł i zamków. 
 
8.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Sprawdzenie jakości robót związanych ze stolarką budowlaną polega na: 
a) dokonaniu oceny jakości stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodności z zamówieniem tzn.: 

− zgodność wymiarów 
− jakość materiałów, z  której stolarka  została wykonana, 
− zgodność z przyjętymi rozwiązaniami projektowymi -  okucia , szyby, uszczelki, zamki, jakość i dobór 

ościeŜnic 
− sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych. 

b) kontroli prawidłowości wykonania robót montaŜowych: 
− sprawdzenie wymiarów otworów oraz  jakości ich wykonania kontrola prawidłowości osadzenia 
− stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montaŜu, 
− sprawdzenie  ilości, jakości zastosowanych kotew i dybli; 
− sprawdzenie poprawności  wypełnienia pianką montaŜową przestrzeni pomiędzy ramiakiem a ścianą; 
− sprawdzenie czy  w  czasie montaŜu nie wystąpiły zabrudzenia  lub uszkodzenia; 
− kontrola  poprawności działania elementów ruchomych. 

 
8.7.PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 
8.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 pun kt 8. 
 

8.8.2.Szczegółowe zasady odbioru.. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie 
pomiary i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 

− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek  ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
− protokolarne przekazanie kluczy min. 3 – ech dla kaŜdego zamka. 
− informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
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SST-09 
 

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
 

9. TYNKI WEWNĘTRZNE, OBUDOWY ŚCIAN, SUFITY PODWIESZANE. 

9.1.  WSTĘP 

9.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru: tynków 
zwykłych wewnętrznych oraz obudowy poddasza i wykonania sufitów podwieszanych z płyt kartonowo - 
gipsowych. 
 

9.1.2. Zakres stosowania SST 
 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. (Części”A”) 
 

9.1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robot: 

− Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie 
− Wykonanie pasów tynków zwykłych na zamurowanych bruzdach, ościeŜnicach itp. 
− Wykonanie sufitów podwieszanych na poddaszu 
− Wykonanie obudowy konstrukcji drewnianej dachu 

 
9.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, 
wytycznymi i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

9.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 
9.2. MATERIAŁY 
 

9.2.1.Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną szczegółową występują niŜej wymienione 
materiały podstawowe: 

− Zaprawy do wykonania tynków zwykłych – zgodnie z wymaganiami normowymi 
− Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
− wymaganiom normy. Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
− Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
− Piasek stosowany do zapraw powinien spełniać wymagania odpowiedniej normy. 
− W szczególności piasek nie moŜe zawierać domieszek organicznych. Piasek powinien mieć frakcje 

roŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek 
gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i 
przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek 
rzeczny lub kopalniany. 

− Cement winien odpowiadać normie PN-EN 197-1:2002 „Cement .Część 1. Skład, wymagania i kryteria 
zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku”. 

− Wapno budowlane powinno odpowiadać normie NP-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Część 1: 
Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Do zapraw naleŜy stosować wapno suchogaszone w postaci 
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną 
masę, bez grudek niegaszonego wapna i ziaren obcych. Szczegółowe dane materiałów – zgodnie 
z dokumentacją przetargową, projektową. 

− płyta RIGIPS 2x12,5mm typ DF lub DFH2  o odporności ogniowej EI60 
− Profile stalowe do wykonywania stelaŜu pod płyty kartonowo – gipsowe,  
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− Gips szpachlowy 
− Wełna mineralna ISOVER POLTERM MAX gr. 50mm 

Materiały naleŜy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami 
atmosferycznymi. Płyty naleŜy składować pod zadaszeniem na równym podłoŜu na paletach lub stosując 
podkładki   o szerokości ok. 10 cm co maksimum 35 cm. Materiał przechowywać zapakowany w folię lub pod 
przykryciem. Zawsze zabezpieczać płyty przed warunkami atmosferycznymi. Szczegółowe dane materiałów – 
zgodnie z dokumentacją przetargową i projektową. 
 
9.3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robot będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występuje 
następujący sprzęt: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa, zbiorniki na wodę, rusztowania, narzędzia 
i sprzęt do robot tynkarskich. 
Przy wykonywaniu robót dotyczących sufitów podwieszanych i obudowy poddasza występuje następujący sprzęt: 
narzędzia i sprzęt do robót związanych z montaŜem płyt i ścianek gipsowo – kartonowych  
 
 
9.4. TRANSPORT 
 

9.4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu - zgodnie ze specyfikacj ą techniczn ą ST-0. 
9.4.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami 
normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem naleŜy przewozić specjalnym pojazdem, natomiast cement, 
wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne materiały workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami 
transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Pozostałe materiały moŜna przewozić dowolnym środkiem transportu zwracając uwagę na jej zabezpieczenie 
przed uszkodzeniami. 
 
9.5. WYKONANIE ROBÓT 
 
9.5.1.Ogólne wymagania dotycz ące wykonywania robot podano w specyfikacji technicz nej ST-0. 
9.5.2.Szczegółowe warunki wykonywania robot. 
Tynki zwykłe stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę architektoniczną tynkowanego 
elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające 
wymaganiom normowym 
Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, ilość warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania 
i badania przy odbiorze", 
Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 
PodłoŜa w zaleŜności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN- 70/B-10100 
p. 3.3.2. 
Zaprawę o zadanej marce i wytrzymałości wykonać ze składników odpowiadającym wymogom normowym oraz 
według zatwierdzonej receptury. 
Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe  
i okienne. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tych robót po okresie osiadania i skurczu murów tj. po upływie 4-6 
miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniŜej 0°C. 
W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki zwykłe jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robot budowlano -montaŜowych w okresie obniŜonych 
temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlanej. 
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W przypadku tynków zawilgoconych naleŜy je osuszyć np. lampami benzynowymi. 
Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 
1 tygodnia, zwilŜane wodą. 
Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜa dla tynków powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
Dla zwiększenia przyczepności tynku do podłoŜa mocuje się siatkę cięto-ciągnioną. 
Spoiny w murach ceglanych 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin na głębokości 5-10 mm. JeŜeli 
mur wykonany jest na spoinę pełną naleŜy je wyskrobać na głębokość j.w. lub zastosować specjalne środki 
zapewniające naleŜytą przyczepność tynku do podłoŜa. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 
i  substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 
Wykonywanie tynków zwykłych 
Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 normy 
PN-70/B-10100. 
Grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od podkładu powinny być zgodne z 
normą PN-70/B-10100. 
Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych w sposób standardowy. 
Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi tynków wewnętrznych. 
Tynki naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych, 
Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo -wapienne: w tynkach nie naraŜonych na 
zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:2. 
Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych 
Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo – kartonowych naleŜy prowadzić w pomieszczeniu w  temperaturze nie 
niŜszej niŜ 15oC i wilgotności względnej 60 %. Ściany, sufity oraz elementy konstrukcji na których mają być 
wykonywane sufity, powinny stanowić podłoŜe sztywne i o równej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podłoŜy od płaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m 
i 10 mm na całej długości lub szerokości (wysokości) danej ściany i sufitu. Odchylenie sufitów od poziomu nie 
powinno być większe niŜ 3 mm na 1 m i 6 mm na całej powierzchni sufitu. 
Sufity przed ułoŜeniem okładzin z płyt gipsowo – kartonowych powinny być oczyszczone z kurzu, nacieków 
zaprawy i innych zanieczyszczeń. Powierzchnia podłoŜa powinna być sucha. 
Zwraca się uwagę na konieczność zachowania następujących zaleceń: 
−−−−zachować odpowiednie odległości pomiędzy wkrętami a krawędziami ciętymi i fazowanymi płyty. Wkręty 
wkręcać na ścianach co maksimum 250 mm, a w sufitach co maksimum 170 mm. 
−−−−stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta 
−−−−stosować właściwy gips szpachlowy 
−−−−pamiętać o taśmie do spoinowania 
−−−−sfazować przycinane krawędzie cięte płyt pod kątem 45o 

−−−−oczyścić i zwilŜyć cięte krawędzie płyt przed zaszpachlowaniem 
−−−−stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, stropów i podłoŜa 
celem eliminacji przenikania dźwięku 
−−−−zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami rusztu wg wskazań producenta systemu okładzin gipsowo 
– kartonowych 
−−−−zachować właściwy rozstaw pomiędzy kołkami rozporowymi przy montaŜu konstrukcji rusztu według wskazań 
producenta 
−−−−przesunięcie spoin poziomych płyt nie większe niŜ 400 mm 
−−−−przesunięcie spoin płyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstania rys przy nadproŜach 
−−−−mocowanie płyt po obu stronach ścianki z przesunięciem co 600 mm 
−−−−dociąć kształtowniki na Ŝądany wymiar tylko noŜycami do blachy 
−−−−stosować całe płyty z wełny a nie wypełniać przestrzeni fragmentami z płyt 
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−−−−mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego opadaniem 
(„płynięciem”) 
−−−−dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zaleŜności od wysokości ścianki i jej funkcji wg wskazań 
producenta 
−−−−zachować odpowiednie odległości między profilami pionowymi w ścianach wg wskazań producenta 
−−−−dla ścian działowych z drzwiami: Profile CW (oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w tym 
samym kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontować drewniane łaty 
−−−−w miejscach montaŜu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji 
−−−−naleŜy pamiętać o właściwym rozstawie pomiędzy kołkami rozporowymi przy montaŜu konstrukcji tj. na suficie  
i podłodze największa odległość kołków wynosi 1 m, na śćianie co najmniej 3 punkty mocowania. 
Ścianki działowe, konstrukcję poddasza sufity podwieszane obłoŜyć płytami gipsowo – kartonowymi – zgodnie 
z dokumentacją projektową. Okładziny sufitów z płyt gipsowo – kartonowych naleŜy wykonywać zgodnie 
z zaleceniami producenta danego systemu lekkiej zabudowy. 
 
9.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

9.6.1. Ogólne wymagania dotycz ące kontroli jako ści podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
 
9.6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robot tynkowych 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania cementu, kruszyw, wapna, wody, tynku 
strukturalnego i innym materiałów przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki Zamawiającemu do 
akceptacji. 
 
9.6.3. Badania w czasie robót 
Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy w szczególności jej marki i konsystencji, 
powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe.” 
Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika i akceptowane przez 
Zamawiającego. 
 
9.6.4. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych, tynku strukturalnego powinny być przeprowadzane w zakresie : 

− zgodności z dokumentacją przetargową, 
− jakości  zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− przyczepności  tynków do podłoŜa. 
− grubości  tynków, 
− wyglądu powierzchni tynków, 
− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
− wykończenie tynków na naroŜach. 

 
9.7.  Przedmiar i obmiar robót 
 

9.7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-0 
 
9.7.2.  Szczegółowe zasady obmiarowania 1 
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów płaskich mierzy 
się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu. 
 
9.8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

9.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 p unkt 8. 
 
9.8.2.  Szczegółowe zasady odbioru 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robot tynkowych. Roboty uznaje się 
za zgodne z dokumentacją przetargową, projektową i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary 
i badania w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
przetargową. 
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Dopuszczalne odchylenia dla tynków przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 3 mm i w liczbie nie więcej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 
m wysokości oraz nie więcej niŜ 6 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niŜ 3 mm na 
1 m. 
Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiają się następująco: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niŜ 2 mm i w liczbie nie więcej niŜ 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
a) pionowego - nie mogą być większe niŜ 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 3 mm w pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości oraz nie więcej niŜ 4 mm w pomieszczeniach powyŜej 3,5 m wysokości 
b) poziomego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 3 mm na całej powierzchni między 
przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.) 
Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji – nie większe niŜ 2 mm na 
1 m 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
 

SST-10 
 

45432100-5 Podłogi i posadzki 
10.  PODŁOGI  I  POSADZKI 

10.1.  WSTĘP 

10.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru Robót, dotyczących podłoŜy 
i posadzek, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w części ogólnej, punkt 1.1. 
 

10.1.2.  Zakres stosowania ST  
 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu i wykonaniu 
Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

10.1.3.  Zakres Robót obj ętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z wykonaniem podłoŜy i posadzek: 

− Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 5 mm, zatarte na ostro 
− Posadzki z płytek gres 29,7x29,7 i 32,5x32,5 układanych na klej metodą kombinowaną 
− Cokoliki płytkowe z płytek gresowych układane na klej metodą zwykłą z przecinaniem płytek - cokolik 10 

cm 
 

10.1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w części ogólnej. 
 

10.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące Robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Części ogólnej”. 
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10.2.  MATERIAŁY 
 

10.2.1. Ogólne wymagania  dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych 
powinny mieć:  

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,  
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,  
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,  
− Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.  
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 
materiałów przeznaczonych do wykonania robót wykładzinowych i okładzinowych.  
 

10.2.2. Rodzaje materiałów  
 

Piasek 
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001 
 

świr płukany  
Materiałem do wykonania podsypki powinien  być Ŝwir  o grubości ziaren  od 1,5-2cm. Powinien  być jednorodny, 
bez zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny.  
Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10  
Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10 
Woda : stosowana do betonów misi spełniać wymagania normowe i jeśli nie jest z wodociągu musi być zbadana 
wg PN-88/B-32250 przed rozpoczęciem robót oraz w przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń. 
Płytki  ceramiczne  podłogowe  szkliwione wg.  PN-EN 87 o właściwościach: 

−oznaczenie ścieralności wg. PN-87/BN-12038/08 - klasa III na 
−oznaczenie nasiąkliwości wg. PN-87/BN-12038/04 - poniŜej 3% 
−oznaczenie wytrzymałości na zginanie wg. PN-87/BN-12038/05 - min 35 MPa 
−twardość wg skali MOHSA  min 6 

Płytki  gresowe  podłogowe  wg.  PN-EN 87 o właściwościach:  
−oznaczenie ścieralności - klatka schodowa i schody  - klasa IV 
−oznaczenie nasiąkliwości   - poniŜej 0,1% 
−oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa 
−twardość wg skali MOHSA  min 8 

Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania  
Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 12004:2002 lub 
odpowiednich aprobat technicznych. Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat 
technicznych lub norm.  
 
10.3.  SPRZĘT 
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy uŜyciu sprzętu mechanicznego. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 
z następującego sprzętu : 

− samochód cięŜarowy 
− wyciąg jednomasztowy towarowy 
− betoniarka 
− barakowóz magazynowy 

 
10.4.  TRANSPORT 
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach cięŜarowych. Elementy naleŜy rozmieszczać, 
układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu. 
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10.4.1.   Składowanie 
 

Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłoŜu i najlepiej pod zadaszeniem. 
Materiały nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłoŜem. Panele podłogowe nie mogą być magazynowane na 
zewnątrz budynku. 
 
10.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 

10.5.1.  Ogólne zasady wykonywania robót podano w części I „Wymagania ogólne”.  
 

10.5.2.  Warunki przyst ąpienia do robót   
 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin powinny być zakończone:  
−wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoŜy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg,  
−roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 
dotyczy to instalacji podpodłogowych),  
−wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi.  
2) Przystąpienie do robót okładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 
budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.  
3) Roboty okładzinowe naleŜy wykonywać w temperaturach nie niŜszych niŜ +5oC i temperatura ta powinna 
utrzymywać się w ciągu całej doby.  
4) Wykonane wykładziny i okładziny naleŜy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed nasłonecznieniem 
i przewiewem.  
 

10.5.3.  Wykonanie okładziny   
 

1. PodłoŜa pod okładziny  
PodłoŜa pod wykładziny stanowią:  
Podkłady betonowe wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm i z płyty Ŝelbetowej.  
Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:  
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm  
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm  
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm  
-w sanitariatach zastosować podkład z powłoki impregnującej  
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek 
starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi.  
Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 mm na całej 
długości łaty kontrolnej o długości 2 m.  
W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji  
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna 
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.  
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje powinny być 
wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz 
w styku róŜnych rodzajów okładzin. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości 
i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów są podane 
w dokumentacji projektowej.  
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.  
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 
betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 
polipropylenowym.  
DuŜym ułatwieniem przy wykonywaniu okładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy 
z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 
sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, 
powoduje jednak oszczędność kleju.  
 
2. Wykonanie wykładzin z płytek ceramicznych  
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych naleŜy przygotować wszystkie niezbędne 
materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób 
układania płytek.  
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PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 
powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niŜ połowa 
płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory 
lub składająca się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.  
Wybór kompozycji klejących zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta.  
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej 
linii.  
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą 
krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać 
całą powierzchnię podłoŜa. Wielkość zębów  
pacy zaleŜy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej 
sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni płytki.  
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zaleŜności od wielkości płytek:  

−50x50mm – 3mm  
−100x100mm – 4mm  
−150x150mm – 6mm  
−200x200mm – 6mm  
−250x250mm – 8mm  
−300x300mm – 10mm  
−400x400mm – 12mm.  

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 
wykładziny w ciągu około 10-15 minut.  
Grubość warstwy kompozycji klejącej zaleŜy od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i wielkości płytek 
i wynosi średnio około 6-8 mm.  
Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroŜnika. Nakładając 
pierwszą płytkę naleŜy ją lekko przesunąć po podłoŜu (około 1 cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla 
uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki naleŜy dołoŜyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami 
odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki duŜej przyczepności świeŜej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki 
uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.  
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą powierzchnią płytki. 
MoŜna to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.  
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.  
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:  
−do 100 mm – około 2 mm  
−od 100 do 200 mm – około 3 mm  
−od 200 do 600 mm – około 4 mm  
−powyŜej 600 mm – około 5-20 mm.  
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne 
i wykończeniowe.  
Po ułoŜeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 
projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same 
kleje i zaprawy do spoinowania.  
Do spoinowania płytek moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenie płytek. Dokładny czas 
powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.  
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą mokrym pędzlem.  
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 
wykładziny pacą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 
prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 
ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie 
spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli w pomieszczeniach 
występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin 
poprzez lekkie zwilŜanie ich wilgotną gąbką.  
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni 
płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.  
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Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny 
mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być takŜe płytki.  
Parkiet 
Przed przystąpieniem do wykonania posadzek powinny by zakończone: 
- roboty rozbiórkowe, 
- wietrzenie pomieszczeń. 
Temperatura powietrza w pomieszczeniu, w którym wykonuje si wymian posadzki z deszczułek nie powinna by 
nisza ni 15° i powinna by zapewniona co najmniej ki lka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania lakieru. Wilgotno w pomieszczeniu nie powinna wynosi 45-60%. 
Wszystkie materiały naleŜy dostarczy do pomieszczenia, w którym bd stosowane, co najmniej na 24 godziny 
przed układaniem. 
 
Przed przystąpieniem do układania parkietu wymieni uszkodzone elementy podłogi takie jak legary i deski lepiej 
podłogi oraz ułoy foli PE. 
Posadzki deszczułkowe układane metod przybijania gwoździami lub zszywkami do podkładu. 
Miedzy posadzka deszczułkową a stałymi pionowymi elementami budynku (ścianami, słupami itp.) naleŜy 
pozostawić szczelin dylatacyjnych o szerokoci co najmniej 10 mm. 
Szeroko szczeliny dylatacyjnej zaleŜy od wielkości powierzchni posadzki, rodzaju drewna deszczułek oraz 
sposobu układania. Posadzka deszczułkowa powinna być trwale związana z podkładem. 
Deszczułki powinny by łączone na wpust i własne pióro lub deszczułki. Posadzka deszczułkowa powinna by 
ułoŜona szczelnie, powinna by równa i pozioma. Listwy 
podłogowe powinny dokładnie przylega do ścian i posadzki na całej swej długości. 
Zapewnić zwentylowanie przestrzeni pod posadzką. 
Powierzchnia posadzki powinna by wyrównana przez oszlifowanie, nie powinny być widoczne ślady zarysowania 
materiałem ściernym. Po oszlifowaniu i dokładnym odkurzeniu posadzka wraz z listwą podłogową przyścienną 
powinna być polakierowana lakierem podkładowym i nawierzchniowym według instrukcji producenta. 
 
10.4.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 

10.6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w rozdziale A „Wymagania ogólne”  
 

10.6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót  
 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa.  
Wszystkie materiały – płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej.  
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzająca 
zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
wykładzinowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
−sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania 
ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
−sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-
metrową łatę,  
−sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 
równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm  
−sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości  
−sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami i wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru.  
 

10.6.3. Badania w czasie robót  
 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ na 
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prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających”.  
 
10.6.4. Badania w czasie odbioru robót  
 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
− prawidłowości przygotowania podłoŜy,  
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin i okładzin,  
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem 
robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować:  

− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy sprawdzać 
wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  

− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 
2 m przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,  

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na całej ich 
długości (dla spoin wykładzin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych 
okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek 
z podkładem,  

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką 
z dokładnością do 0,5 mm  

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).  

− Wyniki kontroli powinny być opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.  

 
10.7. OBMIAR ROBÓT. 
 

10.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w rozdziale III „Część końcowa”  
 

10.7.2. Zasady obmiarowania  
Powierzchnie podkładów, wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej 
przyjmując wymiary w świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnię słupów, 
pilastrów, fundamentów i innych elementów większych od 0,25 m2.  
W przypadku rozbieŜności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 
faktycznego.  
 

SST-11 
 

45442100-8 Roboty malarskie 
 
11. MALOWANIE  
 
11.1. WSTĘP  
 
2.5.1.1. Przedmiot SST   
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich 
realizowanych wewnątrz obiektu będącego przedmiotem zadani określonego w punkcie 1.1. w części 
A "Wymagania ogólne".  
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11.1.2. Zakres robót obj ętych ST   
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie malowania:  
 
– wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń).  
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań i sposobów 
oceny podłoŜy, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni 
obiektów oraz ich odbiorów.  
 
Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i  
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod  
opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.  
 
11.1.3. Określenia podstawowe   
 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi 
w części I „Wymagania ogólne”.  
 
Dodatkowo w Specyfikacji uŜywane są następujące terminy:  
 
PodłoŜe malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, 
betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.  
 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona na podłoŜu, 
decydująca o właściwościach uŜytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.  
 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – 
barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.  
 
Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę transparentną 
po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  
 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  
 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.  
 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem środków 
pomocniczych.  
 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową,  
terpentyną itp.).  
 
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciąŜników w spoiwie 
Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.  
 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła wodnego itp.), 
pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, 
przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.  
 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji 
wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych; 
produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą.  
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11.1.4. Ogólne wymagania dotycz ące robót   
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części I „Wymagania 
ogólne”  
 
11.2. MATERIAŁY  
 
11.2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów , ich pozyskiwania i składowania podano w części 
A „Wymagania ogólne”  
 
Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć:  
 
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, Ŝe dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez 
Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  
 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeŜeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską, albo – oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ŝe są to wyroby 
nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,  
 
– termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu.  
 
11.2.2. Rodzaje materiałów   
 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  
 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:  
 

− farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,  
− farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002,  
− emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,  
− farby na spoiwach:  

- Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe,  
- Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą,  
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych mieszanek do 

zarobienia wodą, 
- mineralno-organicznych jedno-lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które powinny odpowiadać 

wymaganiom aprobat technicznych, 
 

− lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,  
− lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,  
− środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.  

 
Materiały pomocnicze  
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:  
 
– rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, inne 
rozcieńczalniki  
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11.5. WYKONANIE ROBÓT  
 
11.5.1. Ogólne zasady wykonywania robót  podano w części I „Wymagania ogólne” pkt 5  
 
11.5.2. Warunki przyst ąpienia do robót   
 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ + 8"C. W okresie zimowym 
pomieszczenia naleŜy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+ 8°C. Po zako ńczeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜenia temperatury, jednak przez 3 dni 
nie moŜe ona spaść poniŜej + 1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: całkowitym ukończeniu całkowitym 
ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułoŜeniu posadzek, usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
11.5.3. Przygotowanie podło Ŝy  
 
PodłoŜa posiadające drobne uszkodzenia powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków 
zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone i odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-
1:1996 dla danego typu farby podkładowej. 

 
11.5.4. Gruntowanie   
 
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania powierzchni. Przy malowaniu 
farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana 
powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5.  
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. Przy malowaniu farbami 
chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami 
epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
 
11.5.5. Wykonywanie powłok malarskich  
 
Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków. Powłoki z farb 
emulsyjnych powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny 
dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych 
i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu 
wielowarstwowym naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych odcieniach. 
 
11.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
 
11.6.1.  Ogólne zasady kontroli jako ści robót  podano w rozdziale III „Część końcowa”  
 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: sprawdzenie 
wyglądu powierzchni, sprawdzenie wsiąkliwości sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 6. l. Powierzchnia do 
malowania - sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma kroplami 
wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna pojawić się nie wcześniej niŜ po 3 s. 
 
Roboty malarskie  
 
Badania powłok przy ich odbiorach naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonywania dla farb emulsyjnych 
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nie wcześniej niŜ po 7 dniach, dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach, Badania przeprowadza się przy 
temperaturze powietrza nie niŜszej od + 5°C przy wilgotno ści powietrza mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 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 naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. JeŜeli 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, naleŜy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
11.7. OBMIAR ROBÓT  
 
11.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  podano w rozdziale III „Część końcowa”  
 
11.7.2. Zasady obmiarowania   
 
Jednostką obmiarową jest l m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoŜa do malowania, 
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych 
w naturze. 
 

SST-12 
 

45443000-4 Roboty elewacyjne 
 
12.  OKŁADZINA ZEWN ĘTRZNA 
 
12.1.   WSTĘP 
 
12.1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących 
elewacji, które zostaną wykonane w ramach zadania określonego w części ogólnej, punkt 1.1. 
 
12.1.2.  Zakres stosowania ST   
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i naleŜy je stosować w zlecaniu 
i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
12.1.3.  Zakres Robót obj ętych ST  
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynku zewnętrznego: 

− Podkłady pod wyprawy szlachetne  wykonywane ręcznie na ścianach płaskich  
− Tynki dekoracyjne  zewnętrzne cienkowarstwowe o fakturze nakrapianej, z masy tynkarskiej  nakładane 

ręcznie 
− Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian i elementów zewnętrznych, cokołu na zaprawie 

klejowej Atlas-Plus 
 
12.1.4.  Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi 
i określeniami podanymi w części ogólnej. 
 
12.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące Robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacją Techniczną, obowiązującymi przepisami techniczno budowlanymi i poleceniami Inspektora 
Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w części ogólnej . 
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12.2.  MATERIAŁY 
 
Okładzina zewnętrzna: 
Tynk zewnętrzny  wg. PN-B-06710 o właściwościach: 

− szlachetna wyprawa tynkarska do nakładania ręcznego 
− granulacja od 2,0 - 3,0 mm 

 
12.2.1.   Wymagania dotycz ące powierzchni po obróbce wyko ńczeniowej 
W wyniku obróbki wykończeniowej powierzchnie powinny mieć regularny wygląd i odpowiadać określonemu 
wykończeniu na wszystkich odsłoniętych powierzchniach.Za pomocą obróbki termicznej z uŜyciem płomienia 
o wysokiej temperaturze uzyskuje się fakturę płomieniową (EN 12670:2001.2.3.22).Za pomocą szlifowania 
uzyskuje się powierzchnie matowe. 
 
 
12.3.    SPRZĘT 
Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następującego sprzętu : 

− wyciąg jednomasztowy towarowy 
− rusztowania 
− agregat tynkarski 
− barakowóz zaplecza socjalnego 
− barakowóz magazynowy 

 
 
12.4.    TRANSPORT 
Elementy naleŜy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas 
transportu. 
 
12.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
Nakładanie  wypraw  tynkarskich  na  elewacjach   
Przed  nałoŜeniem  wyprawy  powierzchnię  ściany naleŜy  zagruntować  preparatem  gruntującym.  Zestaw  
narzędzi  do  wykonania  tynków  przy  nakładaniu  ręcznym  składa  się  z  pac  ze  stali  nierdzewnej  do  
nanoszenia  masy  na  powierzchnię  podłoŜa  (  paca  długa ) i do zbierania  nadmiaru  nanoszonej masy ( paca  
krótka )  oraz  pacy  plastikowej  do  wykonania  Ŝądanego rysunku tynku.  
Zestaw  urządzeń  do  wykonywania  tynku  metodą  natrysku  składa  się  z  pistoletu  tynkarskiego  o średnicy  
dyszy  wylotowej  7 mm   ( np.  PN  20 )  i  spręŜarki  o  wydajności  min.  20 m3 /h . Masa  powinna  być  
nakładana  przy  stałym  ciśnieniu  roboczym  0,45 MPa  w  jednej  lub  w  dwóch  warstwach  o  łącznej  grubości  
ok. 3 mm. Strumień  masy  powinien  być  rozpylany  prostopadle  do  powierzchni  ściany  z odległości  0 do 40 
cm.  Masę  naleŜy  nakładać  w  sposób  ciągły  na  całym  fragmencie ściany będącym odrębną częścią 
elewacji. W przypadku przerw  technologicznych  powierzchnię  pokrytą  tynkiem  naleŜy  oddzielić  równo  przy  
pomocy  taśmy samoprzylepnej  od  powierzchni  nieobrobionej.  Taśmę  naleŜy  dokładnie  usunąć  przed  
wstępnym  stwardnieniem  tynku.  Nie  naleŜy  nakładać  mas  tynkarskich  w  temperaturze  poniŜej  + 5 o C,  
w czasie  deszczu,  na  powierzchniach  bezpośrednio  nasłonecznionych  lub  przy  zimnym  wietrze.  DuŜa  
wilgotność  i  niska  temperatura  mogą  wydłuŜyć  czas  wiązania  i  zmienić  odcień  barwy.   
 
Okładziny z kamienia naturalnego naleŜy wykonywać w temperaturze otoczenia nie niŜszej niŜ +5ºC. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do układania okładzin kamiennych powierzchnię podłoŜa naleŜy starannie 
oczyścić z resztek zaprawy, tłustych plam, kurzu i błota, a następnie starannie zmyć czystą wodą. 
Przy układaniu okładzin naleŜy starannie unikać zabrudzenia płyt zaprawą. Ewentualne zacieki naleŜy szybko 
usunąć i zmyć powierzchnię płyt wodą z mydłem przy uŜyciu szczotek. 
 
12.7.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 
 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano 
„w Części końcowej” 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem 
budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych 
przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Kontrola jakości robót tynkarskich obejmuje następujące badania: 

− Sprawdzenie zgodności z dokumentacja techniczną 
− Sprawdzenie materiałów 
− Sprawdzenie podłoŜy 
− Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoŜa 
− Sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych 
− Sprawdzenie grubości tynku 
− Sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni 
− tynków 
− Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, naroŜach, obrzeŜach i przy szczelinach 
− dylatacyjnych 

 
 
12.8.  OBMIAR ROBÓT.  

 
Ogólne zasady i wymagania dotyczące obmiaru robót podano w „Części końcowej” 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według 
sporządzonych pomiarów z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 
technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji Inspektora nadzoru i 
muszą posiadać waŜne certyfikaty legalizacji. 
Jednostki obmiarowe: 
 
Powierzchnię poszczególnych rodzajów tynku mierzy się w m2 
 
 

SST-IE01 
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektryczny ch 

 

13.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

13.1.  WSTĘP 

13.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem instalacji elektrycznych wewnętrznych dla zadania określonego w cząsci „A – Wymagania ogólne”, pkt 
1.1. 
 

13.1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, Ŝe podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej.  

13.1.3. Zakres robót obj ętych ST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem: 

−Rozdzielnic  
−Wewnętrznych linii zasilających 
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−Instalacjami zasilania urządzeń technicznych 
−Instalacją gniazd wtykowych 
−Instalacją oświetlenia ogólnego, komunikacji, wejść do budynku 
−Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 
−Instalacją połączeń wyrównawczych i uziemień 
−Instalacją odgromową budynku 
−Instalacją wyłącznika poŜarowego 

W szczególności : 

a) układaniem kabli i przewodów  elektrycznych,  
b) montaŜem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoŜa i 

robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów budownictwa inŜynieryjnego.  
c) kompletacją wszystkich materiałów i urządzeń potrzebnych do wykonania (prefabrykacji)  

rozdzielnic, zamontowaniem wszystkich elementów, aparatów i urządzeń rozdzielnic w sposób i w miejscu 
zgodnym z dokumentacją techniczną,  

d) montaŜem rozdzielnic w miejscu określonym w dokumentacji technicznej,  
e) dokonaniem wszelkich połączeń instalacyjnych, szyn zbiorczych wewnętrznych przy uŜyciu materiałów oraz 

środków wg dokumentacji technicznej,  
f) wykonaniem wewnętrznych połączeń ochronnych oraz połączeń ochronnych konstrukcji pomiędzy 

poszczególnymi segmentami rozdzielnicy oraz z szyną uziemiającą obiektu,  
g) wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji,  
h) wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoŜa , w szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko -spawalnicze montaŜ elementów osprzętu instalacyjnego oraz montaŜu wyposaŜenia rozdzielnic,  
i) przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji elektrycznej.  
 

13.1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z rozporządzeniami i normami wymienionymi w ST-0. 
 

Aprobata techniczna  – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. 
Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych 
wymagań.  

Certyfikat zgodno ści  – dokument wydany przez upowaŜnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją 
techniczną dla badanego materiału lub wyrobu.  

Część czynna  – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który 
w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej moŜe być pod napięciem a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego 
(przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną).  

Deklaracja zgodno ści – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność 
z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną 
dla danego materiału lub wyrobu. 

Fundament  - konstrukcja Ŝelbetowa zagłębiona w ziemi, słuŜąca do utrzymania masztu, słupa lub szafy oświetleniowej 
lub innego urządzenia w pozycji pracy.  

Kable i przewody  – materiały słuŜące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów elektrycznych 
w wybrane miejsce.  

Klasa ochronno ści – umowne oznaczenie, określające moŜliwości ochronne urządzenia, ze względu na jego cechy 
budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

Obwód instalacji elektrycznej  – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źródłem energii 
elektrycznej za pomocą chronionego przed przetęŜeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 
ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze 
i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  
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Odbiorniki energii elektrycznej  – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę energii 
(światło, ciepło, energię mechaniczną itp.).  

Oprawa o świetleniowa  ( elektryczna ) – kompletne urządzenie słuŜące do przymocowania i połączenia z instalacją 
elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska 
przed szkodliwym działaniem źródła światła a takŜe do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła 
fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne 
formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania 
źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abaŜuru.  

Oprawa o świetleniowa   doziemna - oprawa świetlna przewidziana do zabudowy w gruncie. 
Oprawa o świetleniowa wbudowana   - oprawa świetlna przewidziana do zabudowy we wnęce w murze (ścianie 
zewnętrznej ). 
Oprawa ( projektor, na świetlacz ) iluminacyjna  - oprawa świetlna przewidziana do uzyskania efektów świetlnych 
poprzez oświetlenie architektury , małej architektury, zieleni. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu 
przewodów, ułatwiający ich montaŜ oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, 
wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp.  
Połączenia wyrównawcze  – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu wyrównania 
potencjału.  
Przygotowanie podło Ŝa – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia 
elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie moŜliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją; .  
Słup o świetleniowy    - konstrukcja wsporcza osadzona  bezpośrednio w gruncie, słuŜąca do zamocowania oprawy 
oświetleniowej na wysokości nie większej niŜ 14 m. 
Specyfikacja techniczna  – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego 
wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a takŜe 
co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń.  
Stopień ochrony IP  – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów instalacji 
elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa.  
Urządzenia elektryczne  – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, 
przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej.  
Wysięgnik ( rami ę ) - element kształtowy łączący słup oświetleniowy z oprawą. 

13.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.  

13.1.6. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
- dostarczoną przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
 

13.1.7. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST  

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich waŜności wymieniona 
w „Ogólnych warunkach umowy”.  
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien 
natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  
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W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są waŜniejsze 
od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają 
wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  
 

13.1.8.  Zabezpieczenie terenu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, 
poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 
społeczności i innych.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Se jest włączony w cenę umowną.  
 

13.1.9.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: podejmować wszelkie konieczne 
kroki mające na celu unikanie uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 

13.1.10.  Ochrona przeciwpo Ŝarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpoŜarowej.Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny 
za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  
 

13.1.11.  Ochrona własno ści publicznej i prywatnej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń i mienia zlokalizowanych na terenie przekazanego placu 
budowy. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji, urządzeń i 
mienia w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia.  
 

13.1.12.  Bezpiecze ństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie 
i są uwzględnione w cenie umownej.  
13.1.13.  Ochrona i utrzymanie robót  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.  
 

13.1.14. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 
nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 

13.1.15. Dokumentacja robót monta Ŝowych  
Dokumentację robót montaŜowych elementów instalacji elektrycznej stanowią:  
−projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno -uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664),  
−specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  
−dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami),  
−dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego Zastosowania uŜytych wyrobów 
budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U. Z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 
techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  
−protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi protokołami 
z badań kontrolnych,  
−dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. Z 2003 
r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  
MontaŜ elementów instalacji elektrycznej , prefabrykację i montaŜ rozdzielnic naleŜy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montaŜowych, opracowanych 
dla konkretnego przedmiotu zamówienia.  
 

13.1.16. Nazwy i kody:  

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych 
45310000-3  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych    
45311100-1  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej    
45311200-2  Roboty w zakresie opraw elektrycznych    
45312311-0 Instalowanie oświetlenia  
45314320-0 Roboty w zakresie kładzenia kabli 
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych 
 
13.2.  MATERIAŁY  
 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji słuŜą ustaleniu poŜądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych załoŜonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych 
rozwiązań.  

13.2.1.  Źródła uzyskania materiałów.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, 
o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST).  
Do wykonania i montaŜu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych 
naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do 
stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upowaŜniony przedstawiciel:  
−dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,  
−wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy 
opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy 
krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  
−oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
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−wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez 
Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
−wydał oświadczenie, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego zastosowania 
w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim 
uzgodnioną.  
 

13.2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
 

13.2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:  
−spełniania tych samych właściwości technicznych,  
−przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, uzyskanie 
akceptacji projektanta).  
 
13.2.4. Rodzaje materiałów  
13.2.4.1.  Kable i przewody   
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju pomieszczenia i 
powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące moŜna stosować miedź i aluminium, liczba Ŝył: 1, 3, 4, 5.  
Dla przekroju Ŝył do 10 mm2 naleŜy stosować wyłącznie przewody miedziane. 
Stosować wyłącznie przewody z izolacją nierozprzestrzeniającą ognia, w kolorach umoŜliwiających rozróŜnienie 
przewodów skrajnych, oraz Ŝółtozielonym dla przewodu PE i niebieskim dla przewodu N. 
Przewody instalacyjne naleŜy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach 
lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoŜa lub układanych na korytach, drabinkach lub w listwach kablowych, a takŜe 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość Ŝył zaleŜy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu.  

Napięcia znamionowe izolacji  wynoszą: dla przewodów wieloŜyłowych nie mniejsze niŜ 400/700V, dla przewodów 
jednoŜyłowych nie mniejsze niŜ . 
Przekroje układanych przewodów zgodnie z opisami na rysunkach oraz w tabeli Bilans energetyczny, dobór przekrojów 
przewodów 
13.2.4.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów  
Przepusty kablowe i osłony kraw ędzi –Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze naleŜy chronić poprzez 
stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe).  
Koryta i korytka instalacyjne  wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. , wykonanie o odporności ogniowej nie 
niŜszej niŜ EI30. Przewody ułoŜone w korytach w przestrzeniach pomiędzy stropami podwieszonymi , a konstrukcyjnymi 
dodatkowo chronione Ŝelem ogniochronnym, lub w izolacji niepalnej. 
Kanały i listwy instalacyjne  wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub jako kombinacja 
metal -tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montaŜu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; 
odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60°C.  
Listwy i przewody ułoŜone w listwach w przestrzeniach pomiędzy stropami podwieszonymi , a konstrukcyjnymi 
dodatkowo chronione Ŝelem ogniochronnym. 
 
Wymiary kanałów i listew szerokości  (10) 16 do 256 (300) mm, z przegrodami wewnętrznymi stałymi lub mocowanymi 
dla umoŜliwienia prowadzenia róŜnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. 
Zasady instalowania równoległego róŜnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych naleŜy przyjąć wg 
zaleceń producenta i zaleceń normy.  
Rury instalacyjne  wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo 
metalowe, głównie stalowe – zasadą jest uŜywanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyŜej 2 kV, niepalnych lub 
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trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka.  
Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60oC, a ze względu 
na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich.  
Jednocześnie podłączenia silników i maszyn naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne naleŜy wykonywać przy uŜyciu 
rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zaleŜy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz 
ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej.  
Rury z tworzyw sztucznych  mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur 
gładkich: od o 16 do o 63 mm (większe dla kabli o duŜych przekrojach Ŝył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice 
typowych rur karbowanych: od o 16 do o 54 mm.  
Rury stalowe  czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich 
(sztywnych): od o 13 do o 42 mm, średnice typowych rur karbowanych giętkich: od  7 do  48 mm i sztywnych od  16 
do  50 mm.  
Dla estetycznego zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 
spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych.  
Fundamenty prefabrykowane 
Zaleca się stosowanie fundamentów prefabrykowanych spełniających wymagania normy 
”PN-80/B-03322 - Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Fundamenty konstrukcji wsporczych. Obliczenia statyczne i 
projektowanie”, lub według ustaleń dokumentacji projektowej.  
W zaleŜności od konkretnych warunków lokalizacyjnych i rodzaju wód gruntowych, naleŜy wykonać zabezpieczenie 
antykorozyjne wg zaleceń norm: 
• PN-EN 1062-1:2004U - Farby i lakiery - Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na zewnątrz na 
mury i beton - Część 1: Klasyfikacja.  
• PN-91/B-01813 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe. 
Zabezpieczenia powierzchniowe. Zasady doboru 
Przepusty kablowe 
Wymagania według N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe 
Kable 
Wymagania według N SEP-E-004 - Elektroenergetyczne linie kablowe 
 

13.2.4.3. Systemy mocuj ące przewody, kable, instalacje wi ązkowe i osprz ęt  

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów  – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub zaciskowym, 
wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z 
tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane takŜe z metali).  

Uchwyty do rur instalacyjnych  – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne – mocowanie 
rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
Puszki elektroinstalacyjne  mogą być standardowe i do ścian pustych, słuŜą do montaŜu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o 
wytrzymałości elektrycznej powyŜej 2 kV, niepalnych lub trudno zapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane 
w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony 
minimalny IP 2X.  
W zaleŜności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości:  

−puszka sprzętowa o 60 mm,  
−sufitowa lub końcowa o 60 mm lub 60x60 mm,  
−rozgałęźna lub przelotowa o 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 
Ŝyły do 6 mm2.  
−puszki „pr” do przyłączenia przewodów odprowadzających instalacji połączeń wyrównawczych wielkości 
umoŜliwiającej zabudowę listwy złączowej do przyłączenia 2 x  przewodu LY10 mm2 i 6 x przewodów DY4mm2. . 
Puszka z deklem przykręcanym w kolorze okładziny ściany. 

 

Puszki elektroinstalacyjne do montaŜu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów.  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory  wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 
podłączanie i umoŜliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności  kaŜdorazowego 
przygotowania końców przewodu oraz umoŜliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
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Pozostały osprz ęt – ułatwiający montaŜ i zwiększający bezpieczeństwo obsługi;: oznaczniki przewodów, dławnice, 
złączki i szyny, zaciski ochronne itp.  
 

13.2.2.4.  Sprzęt instalacyjny  
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo - 
wtynkowych:  
Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”.  
Łączniki natynkowe i natynkowo - wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłoŜu (ścianie) za 
pomocą wkrętów lub przyklejane.  
Zaciski do łączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm2.  
Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
Podstawowe dane techniczne:  

d)napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz,  
e)prąd znamionowy: do 10 A,  
f)stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
g)stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
 

13.2.4.5.  Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montaŜu w instalacjach podtynkowych, natynkowych i 
natynkowo -wtynkowych:  
Gniazda podtynkowe 1-fazowe wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za 
pomocą wkrętów lub „pazurków”.  
Gniazda natynkowe i natynkowo -wtynkowe 1-fazowe wyposaŜone w styk ochronny i przystosowane do instalowania 
bezpośredniego na podłoŜu za pomocą wkrętów lub przyklejane.  
Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio Ŝyłowych przewodów, w tym do podłączenia styku 
ochronnego oraz neutralnego.  
Zaciski do połączenia przewodów winny umoŜliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zaleŜności 
od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego.  
Obudowy gniazd naleŜy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia.  
Podstawowe dane techniczne gniazd:  
−napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,  
−prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,  
−prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,  
−stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X,  
−stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.  
 
Stałe duŜe odbiorniki energii elektrycznej ( kuchnia elektryczna, zmywarka, ) przyłączane poprzez zestaw przyłączeniowy 
z wyłącznikiem. 
 
13.2.4.6.  Sprzęt oświetleniowy  
−MontaŜ opraw oświetleniowych naleŜy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia,  
Oprawy oświetleniowe naleŜy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb oświetleniowych 
pomieszczenia i warunków środowiskowych  
 WYMAGANIA DLA OPRAW OŚWIETLENIOWYCH OKREŚLONO  jako nie gorsze od opisanych w dołączonych do 
projektu kartach katalogowych, oraz wzorach opraw przedstawionych w opisie technicznym do projektu wykonawczego .  
W oprawach naleŜy stosować energooszczędne źródła światła . Oprawy Ŝe świetlówkami liniowymi wyłącznie 
z zapłonnikami elektronicznymi z kompensacją mocy biernej. 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 
przewodów ułoŜonych na stałe nie moŜe być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie moŜe być mniejsze od 750 V jeśli 
przewody w oprawach prowadzone są w rurkach z materiałów przewodzących,  lub 500V dla rurek z materiałów 
izolacyjnych. 
13.2.4.7. Obudowy  
Stanowią element pomocniczy przy budowie rozdzielnicy elektrycznej (samodzielnie nie są elementem instalacji 
elektrycznej); spełniają rolę zabezpieczającą przed dotykiem elementów pod napięciem, są elementem łączącym 
podzespoły rozdzielnicy, chronią przed przedostawaniem się do wewnątrz ciał obcych (stopień ochrony obudowy IP), 
poprzez montaŜ wyposaŜenia dodatkowego umoŜliwiają prawidłowe funkcjonowanie rozdzielnicy w zmieniających się 
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warunkach zewnętrznych i przy róŜnym obciąŜeniu, podnoszą estetykę instalacji elektrycznych, umoŜliwiają prawidłowy 
montaŜ.  
NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników kompletnych obudów, dla których dokumenty dopuszczenia 
do obrotu wydane są na podstawie pełnego badania typu, przez krajowe instytucje certyfikujące, lub potwierdzone przez 
polskie instytucje certyfikujące. Samo oznakowanie znakiem CE bez dokumentów potwierdzających jest 
niewystarczające. 
Wykonujący prefabrykację powinien sprawdzić czy poszczególne elementy obudowy (lub cała obudowa) posiadają 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź nadaną przez wytwórcę deklarację zgodności. Wymagania ogólne 
dotyczące pustych obudów rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych podane są w PN-EN 50298:2004, PN-EN 
62208:2005 (U). 
Zaleca się stosowanie kompletnych ( zmontowanych obudów ).  
Podczas przygotowywania obudowy rozdzielnicy do wyposaŜania w zaprojektowane urządzenia lub prefabrykaty 
składowe, muszą zostać zachowane wszelkie uwagi i wytyczne producenta obudowy dotyczące metod łączenia obudów 
w zestawy, sposobu montowania lub usuwania ścianek bocznych wg potrzeb, zastosowania zalecanych materiałów 
złącznych i uszczelniających obudowy składowe. Wszelkie zaczepy, ucha oraz wzmocnienia transportowe montować 
zgodnie z instrukcją producenta obudów.  
NaleŜy stosować wszelkie zaprojektowane pomocnicze elementy systematyzujące porządek wewnątrz rozdzielnicy 
(uchwyty, prowadnice i koryta kablowe, maskownice, panele szczotkowe itp.) oraz stosować odpowiednie 
zabezpieczanie elementów po obróbce mechanicznej (zaprawki).  
Listwy oraz linki uziemienia powinny wyróŜniać się odpowiednimi kolorami, zgodnie z PN-EN 60446:2004.  
13.2.4.8.  Wyposa Ŝenie wewn ętrzne rozdzielnic  
Skład zestawu elementów wewnętrznych rozdzielnicy określa projekt, jednocześnie wykonujący prefabrykację powinien 
sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane elementy wyposaŜenia wewnętrznego posiadają nadany przez wytwórcę 
certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację zgodności.  
NaleŜy przestrzegać stosowania tylko takich zamienników elementów wewnętrznych rozdzielnicy, które są oznakowane 
znakiem CE i dodatkowo potwierdzone dokumentami dopuszczenia do obrotu. Samo oznakowanie znakiem CE jest 
niewystarczające. 
Osprzęt ten naleŜy montować do obudowy za pomocą: płyty montaŜowej lub płyty zabudowy, szyn lub belek nośnych 
zunifikowanych lub zaprojektowanych, półek i szuflad.  
Połączenia wewnętrzne elementów naleŜy wykonywać za pomocą: szyn poprzez zaciski szynowe, szyn elastycznych, 
zacisków przyłączeniowych lub przewodów.  
Przewody o przekroju Ŝyły do 2,5 (4) mm2 naleŜy pocynować, natomiast na przewody powyŜej 4 mm2 naleŜy montować 
końcówki kablowe wg instrukcji producenta.  
Dla rozdzielnic teleinformatycznych naleŜy uŜywać elementów przyłączeniowych prefabrykowanych jak kable 
czteroparowe, krosowe, światłowody krosowe, pigtaile i patchkordy o określonych długościach.  
 

13.2.4.9.  Elementy mocuj ące rozdzielnice  
Wykonujący montaŜ rozdzielnicy lub kaŜdego z jej segmentów powinien sprawdzić czy wszystkie zaprojektowane 
elementy mocujące posiadają nadany przez wytwórcę certyfikat zgodności lub aprobatę techniczną bądź deklarację 
zgodności.  
Podstawowe sposoby montaŜu:  
−zabetonowanie w podłoŜu lub ścianie przygotowanych w obudowie kotew stalowych,  
−osadzenie w podłoŜu przy uŜyciu kołków kotwiących lub rozporowych (otwory do mocowania przygotowane w 
obudowie),  
−przykręcenie za pomocą materiałów złącznych lub przyspawanie do przygotowanej konstrukcji wsporczej.  
13.2.5.  Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i prefabrykatów do robót monta Ŝowych  
Wyroby do robót montaŜowych i prefabrykacji rozdzielnic mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące 
warunki:  
−są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST,  
−są właściwie oznakowane i opakowane,  
−spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
−producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów równieŜ karty katalogowe wyrobów lub 
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót monta Ŝowych i prefabrykacji – wyrobów i materiałów niezna nego 
pochodzenia.  
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
13.2.6. Warunki przechowywania materiałów do monta Ŝu instalacji elektrycznych  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm.  
W szczególności kable i przewody naleŜy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krąŜkach (oznaczenie „K”), 
końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość Ŝył, przekrój).  
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym naleŜy przechowywać w oryginalnych 
opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie naleŜy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 
zawilgoceniem.  
 

13.3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego uŜytkowania.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Prace moŜna wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  
Spawanie powinno odbywać się przy uŜyciu spawarek o parametrach wymaganych dla grubości materiałów uŜytych na 
poszczególne elementy obudowy, dla łączenia elementów miedzianych naleŜy stosować spawanie gazowe lub łukowe 
w osłonie gazowej.  
 

13.4.  TRANSPORT  
13.4.1.  Ogólne wymagania dotycz ące transportu  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
 

13.4.2.  Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu  
Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt naleŜy zachować ostroŜność aby nie uszkodzić 
materiałów do montaŜu, lub zamontowanych elementów wewnętrznych .prefabrykowanych rozdzielnic. 
DuŜe rozdzielnice naleŜy przygotować do transportu dzieląc na elementy o wadze umoŜliwiającej łatwe dostarczenie na 
miejsce zabudowywania.  
Dla kabli i przewodów minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C , 
oraz i – 5°C dla kr ąŜków, ze względu na moŜliwość uszkodzenia izolacji.  
NaleŜy stosować dodatkowe opakowania w przypadku moŜliwości uszkodzeń transportowych.  
 
13.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT   
13.5.1.  Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje:  
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, ( jeŜeli jest 
wymagany odrębnie dla robót branŜy elektrycznej, lub na polecenie inspektora nadzoru), 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz),  
- projekt organizacji budowy, ( jeŜeli jest wymagany odrębnie dla robót branŜy elektrycznej) 
- projekt technologii i organizacji montaŜu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 
gabarytach lub masie).  
13.5.2.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
13.5.2.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 
elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru.  
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13.5.2.2.  Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
13.5.2.3.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach 
i wytycznych.  
13.5.2.4.  Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  
13.5.3. MontaŜ przewodów instalacji elektrycznych  
Zakres robót obejmuje:  
−przemieszczenie w strefie montaŜowej,  
−złoŜenie na miejscu montaŜu wg projektu,  
−wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montaŜu osprzętu,  
−roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłoŜu, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we 
wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach,  
−osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 
z zabetonowaniem,  
−montaŜ na gotowym podłoŜu elementów osprzętu instalacyjnego do montaŜu kabli i przewodów,  
−łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. 
Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze 
dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniŜej. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku  

Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm)  190 190 250 250 350 450 

 
−łączenie rur naleŜy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez kielichowanie),  
−puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była 
zrównana (zlicowana) z tynkiem,  
−przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur,  
−koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm,  
−wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm dla ułatwienia wciągania 
kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST,  
−układanie (montaŜ) kabli i przewodów zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST.  
−W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. 
Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe napręŜenia,  
−oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub normami 
(PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i 
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych),  
−roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montaŜu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa ścian i 
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaŜ przykryć kanałów instalacyjnych,  
−przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.  
 

13.5.4. MontaŜ opraw o świetleniowych i sprz ętu instalacyjnego, urz ądzeń i odbiorników energii elektrycznej  
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń.  
Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych.  
Ta sama uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach.  
Przed zamocowaniem opraw naleŜy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń.  
Źródła światła i zapłonniki do opraw naleŜy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw.  
NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość na 
wyciąganie wtyczki i gniazda.  
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Gniazda wtykowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem pomieszczenia.  
W sanitariatach naleŜy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni 
ochronnych.  
PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było jednakowe.  
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, aby styk ten występował u góry.  
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych naleŜy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do 
lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.  
Przewód ochronny będący Ŝyłą przewodu wieloŜyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy zielonej i 
Ŝółtej.  
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami.  
13.5.5. Instalacja poł ączeń wyrównawczych  
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, naleŜy wykonać instalacje 
połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego:  
-głównego  (główna szyna wyrównawcza),  
-miejscowego (dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionych 
Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy.  
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe naleŜy wykonać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi 
innych instalacji.  
Połączenia wyrównawcze główne naleŜy wykonać na najniŜszej kondygnacji budynku tj. na parterze.  
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., sprowadzając je do 
wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej.  
13.5.6.  Prefabrykacja rozdzielnic elektrycznych  
Przeprowadzenie prefabrykacji rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, uwzględniający wymagania 
stawiane wyrobowi. Do najwaŜniejszych wymogów naleŜą:  
Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta co do wymaganych cech 
obudowy, a w szczególności:  
stopień ochronności,  
wymiary zewnętrzne kaŜdego elementu obudowy,  
typ rozdzielnicy ze względu na sposób montaŜu: wolnostojąca, przyścienna, naścienna, wnękowa  
typ rozdzielnicy ze względu na napięcie robocze: średniego napięcia, niskiego napięcia, słaboprądowa,  
sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”,  
typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie bezpośrednie, sposób mocowania 
wyposaŜenia w obudowie: płyty montaŜowe i osłonowe, elementy dystansowe, szyny nośne zunifikowane lub 
zaprojektowane, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-2:2004,  
rodzaj materiału i kolor elementów obudowy,  
sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, opracowane wg wymagań normy PN-EN 60439-3:2004,  
kompletność montaŜu wyposaŜenia dodatkowego,  
kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; znaki znajdujące się wewnątrz i 
na zewnątrz rozdzielnicy,  
Oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób czytelny najlepiej przy pomocy 
drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych aparatów i osprzętu,  
W kaŜdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń przeznaczona na rysunek schematu 
rozdzielnicy.  
Rozdzielnica (sterownica) musi spełniać wymogi PN-EN 60439-1:2003 (zgodnej z międzynarodową IEC-439-1). 
Wymagane jest świadectwo badań dla prefabrykowanej rozdzielnicy lub sterownicy, zgodne z ww. wymogami normy.  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania na terenach budów musi spełniać wymogi norm PN-EN 
60439-4:2004 oraz PN-EN 60439-4:2005(U).  
Rozdzielnica (sterownica) przeznaczona do zainstalowania w miejscach ogólnodostępnych musi spełniać wymogi normy 
PN-EN 60439-5:2002.  
Rozdzielnica (sterownica) powinna być wyposaŜona w maskownicę z tworzywa sztucznego, chroniącą przed skutkami 
napięcia dotykowego, jeśli występuje moŜliwość kontaktu bezpośredniego z elementami pod napięciem.  
Wszystkie konstrukcje przyścienne rozdzielnic (sterownic) powinny zapewniać dostęp do kompletu elementów 
wykonawczych od frontu.  
Przy konstruowaniu rozdzielnicy (sterownicy) naleŜy przewidzieć rozwiązanie pozwalające na ewentualną rozbudowę 
układu, bez konieczności zmiany systemu rozdzielnic (w przypadku, kiedy pozostawiona np. dwudziestoprocentowa 
rezerwa miejsca okaŜe się niewystarczająca).  
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Sposób rozmieszczenia montowanego wewnątrz wyposaŜenia powinien uwzględniać zasadę jednorodności w ramach 
wydzielonego segmentu rozdzielnicy oraz równomierności rozkładu w ramach dysponowanej powierzchni.  
Rozdzielnice (sterownice) montowane poza pomieszczeniami ruchu elektrycznego powinny być wykonane minimum w II 
klasie ochronności.  
W pomieszczeniach rozdzielnic SN, NN i rozdzielnic piętrowych naleŜy przewidzieć dywaniki izolacyjne, stanowiące 
standardowe ich wyposaŜenie.  
Na drzwiach rozdzielnicy (sterownicy) winien znajdować się szyld z nazwą rozdzielnicy zgodną z nazwą rozdzielnicy ze 
schematu głównego zasilania budynku. Szyld winien być przymocowany w sposób trwały.  
13.5.7.  MontaŜ rozdzielnic elektrycznych  
Zakres robót obejmuje:  
−przemieszczenie w strefie montaŜowej,  
−rozpakowanie,  
−ustawienie na miejscu montaŜu wg projektu,  
−wyznaczenie miejsca zainstalowania,  
−trasowanie,  
−wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne 
otworów w sufitach, ścianach lub podłoŜach,  
−osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników wraz z zabetonowaniem,  
−montaŜ wraz z regulacją mechaniczną elementów rozmontowanych na czas mocowania (drzwiczki, klamki, zamki, 
pokrywy),  
−podłączenie uziemienia,  
−sprawdzenie prawidłowości usytuowania w pomieszczeniu, w szczególności zachowania minimalnych szerokości 
przejść i dróg ewakuacyjnych,  
−sprawdzenie prawidłowości działania po zamontowaniu, 
−przeprowadzenie prób i badań.  
Przy podłączaniu rozdzielnicy do instalacji elektrycznej naleŜy pamiętać aby wszystkie kable odpływowe wyposaŜyć w 
szyldy z adresami, warunek ten jest szczególnie waŜny przy duŜej ilości kabli odpływowych.  
 

oświetlenia awaryjne i ewakuacyjne 
Oświetlenie awaryjne oparte jest o oprawy dwufunkcyjne ( oświetlenie podstawowe + oświetlenie w trybie awaryjnym ) , 
oraz oprawy ewakuacyjne ( kierunkowe z piktogramami ) pracującymi w systemie STI 
Inwertory ( zasilacze awaryjne ) powinny zapewnić powyŜej 2 godzinny czas pracy opraw w trybie awaryjnym. Inwertery 
wbudowane w oprawy oświetlenia zewnętrznego, powinny być dostosowane do pracy w ujemnych temperaturach, lub 
zabudowane wewnątrz pomieszczenia. 
Dla zapewnienia natęŜenia oświetlenia ewakuacyjnego > 5 lux w rejonie hydrantów zastosowano oprawy ewakuacyjne 
bez piktogramów, oznaczone na rysunkach jako EWO. 
W salach ekspozycyjnych ze stylowymi oprawami, do oświetlenia drogi ewakuacyjnej i oświetlenia wolnej strefy przed 
wyjściami z pomieszczeń na drogę ewakuacyjną zastosowano oprawy LED_12V białe duŜej mocy oznaczone na 
rysunkach K1/AW. Oprawy wbudowane w strop, zasilane z zasilaczy z inwerterem. Inwertery zabudowane nad stropem 
podwieszonym.. NaleŜy dostosować moc inwertera do mocy i liczby przyłączonych opraw LED. 
Oprawy awaryjne i ewakuacyjne w systemie centralnego nadzoru. Oprawy awaryjne 1 funkcyjne przyłączone linią 5-cio 
przewodową , inwertery opraw dwufunkcyjnych linią trójprzewodową z urządzeniem kontrolnym, poprzez rozdzielnie 
piętrowe pionu 2-go ( RP32; RP-22; RP-12; RP-02). Urządzenie kontrolne, jednostka sterująca CTI 2 3 x64 CTI 
zabudowane w rozdzielni RG-02. 
System zapewnia badania i testowanie opraw awaryjnych zgodnie z wymaganiami przepisów i norm. Dostęp do raportów 
poprzez dołączalny interfejs, lub poprzez przyłączenie do siecią LAN do PC. 
 

Oświetlenia  pozostałe 
NaleŜy stosować wyłącznie oprawy z ekonomicznymi źródłami światła, o dobrej optyce zapewniającej wysoką sprawność 
oprawy, nie wytwarzające drgań, z elektronicznymi zapłonnikami zapewniającymi stabilny strumień świetlny bez efektu 
stroboskopowego, oraz z poprawą współczynnika mocy do wartości zbliŜonej do tg φ 0,4. 
 
13.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

13.6.1.  Program zapewnienia jako ści  
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST.  
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Program zapewnienia jakości winien zawierać:  
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,  
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
- wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań i pomiarów, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 
w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne,  
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,  
 

13.6.2.  Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Minimalne wymagania, co do 
zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor 
nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 
związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca.  
13.6.2.1. 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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektora nadzoru.  
13.6.3.  Raporty z bada ń  
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 
Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 12.6.4. 
 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek 
i badania materiałów. Do umoŜliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów.  
Inspektor nadzoru moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. 
JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub 
zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
13.6.5.  Certyfikaty i deklaracje   
Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które:  
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu 
zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,  
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  Polską Normą lub aprobatą techniczną,  
3. w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 
i które spełniają wymogi SST.  
4. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda ich partia dostarczona do robót 
będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno -znaczny jej cechy.  
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
13.6.6   Dokumenty budowy  
[1] Dziennik budowy  
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie 
od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
§ 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na 
bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
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Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.  
Do dziennika budowy naleŜy wpisywać w szczególności:  
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
w związku z warunkami klimatycznymi,  
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadzał,  
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
• inne istotne informacje o przebiegu robót.  
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłoŜone Inspektorowi nadzoru do 
ustosunkowania się.  
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
[2] KsiąŜka obmiarów 
KsiąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych elementów kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na kaŜde ,Ŝyczenie 
Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie 
Zamawiającego.  
 

13.6.7.  Badania instalacji i urz ądzeń 
13.6.7.1. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta Ŝowych bada ń kabli i przewodów zawarty jest w PN-

IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000  
Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli:  
−zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
−zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej,  
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−stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i przewodów, stanu 
i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów,  
−sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji,  
−poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez 
wykonawcę montaŜu,  
−poprawności wykonania montaŜu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej,  
−poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych,  
−pomiarach rezystancji izolacji,  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz 
z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 MΩ. Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem rezystancji instalacji 
o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
13.6.7.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres pomonta Ŝowych bada ń rozdzielnic zawarty jest  w PN-EN 

60439-1:2003 i PN-E-04700:1998/Az1:2000  
Ponadto naleŜy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych polegających na 
kontroli:  
−zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
−zgodności połączeń z ustalonym w dokumentacji powykonawczej,  
−napisów informacyjno -ostrzegawczych,  
−działania przyrządów kontrolno -pomiarowych i rejestrujących (liczniki energii elektrycznej),  
−działania sygnalizacji stanu połoŜenia łączników, 
−stanu i gotowości ruchowej aparatury i napędów łączników,  
−stanu zewnętrznego głowic kablowych,  
−stanu kanałów kablowych, kabli i konstrukcji wsporczych,  
−stanu ochrony przeciwporaŜeniowej,  
−stanu urządzeń wentylacyjnych – chłodzenie rozdzielnicy,  
−schematu stacji, rozdzielnicy lub sterownicy,  
−stanu i kompletności dokumentacji eksploatacyjnej,  
−sprawdzenie ciągłości przewodów fazowych, neutralnych i ochronnych,  
−poprawności wykonania połączeń śrubowych instalacji elektrycznej potwierdzonych protokołem przez wykonawcę 
montaŜu.  
α)pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń pierwotnych i wtórnych przekładników.  
Dla układów sterowniczo -sygnalizacyjno -pomiarowych sprawdzenia odbiorcze polegają na:  
−pomiarach rezystancji izolacji,  
−sprawdzeniach funkcjonalnych, ruchowych i nastawczych,  
−zbadaniu przyrządów kontrolno -pomiarowych i rejestrujących (analizatory sieci),  
−zbadaniu wartości nastawczych wyłączników, przekaźników termicznych, przekaźników róŜnicowo prądowych, itp.  
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niŜ 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz 
z urządzeniami nie powinna być mniejsza niŜ 20 MΩ.  
Pomiaru naleŜy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV.  
Po wykonaniu oględzin naleŜy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi 
w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.  
 
13.6.7.3. Instalacja przeciwpora Ŝeniowa 
Podczas wykonywania uziomów taśmowych naleŜy wykonać pomiar głębokości ułoŜenia bednarki oraz sprawdzić stan 
połączeń spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzić wskaźnik zagęszczenia i rozplantowanie gruntu. 
Pomiary głębokości ułoŜenia bednarki naleŜy wykonywać co 10 m. przy czym bednarka nie powinna być zakopana 
płycej niŜ 60 cm. 
Po wykonaniu uziomów ochronnych naleŜy wykonać pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie mogą być gorsze od 
wartości wymaganych odpowiednimi normami, instrukcjami obowiązującymi w tym zakresie u zarządzającego siecią, do 
której zostanie przyłączona budowana instalacja. 
Wszystkie wyniki pomiarów naleŜy zamieścić w protokóle pomiarowym ochrony przeciw -poraŜeniowej. 
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13.6.8.  Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałam i  
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, 
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  

 
 

13.7. OBMIAR ROBÓT  
13.1. 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 Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów.  
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  
13.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów  
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR -ach oraz KNNR -
ach.  
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowym 
przedmiarze robót.  
13.7.2.1.  Urządzenia i sprz ęt pomiarowy   
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru.  
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
13.7.2.2 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru ro bót monta Ŝowych instalacji elektrycznej  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak:  
−dla osprzętu montaŜowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m,  
−dla kabli i przewodów: m,  
−dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl.,  
−dla opraw oświetleniowych: szt., kpl.,  
−dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl.  
MoŜna ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót W szczególności moŜna przyjąć 
zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla odpowiednich robót.  
13.7.2.3 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru ro bót monta Ŝowych i prefabrykacji  
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym 
w dokumentacji i tak:  
α)dla rozdzielnicy: szt., kpl., 
β)dla osprzętu montaŜowego w rozdzielnicy: szt., kpl., m,  
χ)dla aparatów montaŜowych w rozdzielnicy: szt., kpl.,  
δ)dla przewodów, kabli, rur, listew: m, kpl.  
13.7.3. W umowie moŜna ustalić inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót . 
W szczególności moŜna przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe dla 
odpowiednich robót.  
 

13.8. ODBIÓR ROBÓT  
13.8.1. Rodzaje odbiorów robót  
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,  
c) odbiorowi częściowemu,  
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  
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13.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi 
ustaleniami.  
13.8.3.  Odbiór cz ęściowy  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się 
dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru.  
13.8.4.   Odbiór ostateczny (ko ńcowy)  
13.8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  w ST-0.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
i robót poprawkowych.  
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
13.8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego.  
−Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: dokumentację 
powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  
−szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
−protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
−protokoły odbiorów częściowych,  
−dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały),  
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakości 
(PZJ),  
−deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie 
z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  
−rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, energetycznej, 
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
−geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
−kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
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Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  
13.8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji  
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”.  
13.8.6.  Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących  
13.8.6.1.  Odbiór mi ędzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 
dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m. in.:  

(a)przygotowanie podłoŜa do montaŜu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw oświetleniowych, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  
(b)instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne branŜe lub odwrotnie, gdy 
prace innych branŜ wymagają zakończenia robót instalacji elektrycznej np. zasilanie pomp.  

13.8.6.2.  Odbiór cz ęściowy  
NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym 
ukończeniu prac.  
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem 
wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
13.8.6.3.  Odbiór ko ńcowy  
Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po zakończeniu 
robót elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
−dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,  
−sprawdzenie oznaczenia kabla, ciągłości Ŝył i zgodności faz 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.  
Wyniki badań naleŜy zamieścić w protokole odbioru końcowego.  
13.8.7.  Warunki odbioru instalacji i urz ądzeń zasilaj ących  
13.8.7.1.  Odbiór mi ędzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 
dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu podlegają m.in.: 
−wykonanie i montaŜ konstrukcji,  
−ustawienie na stanowiskach aparatów, urządzeń, dławików, baterii kondensatorów z przynaleŜną do stosowania 
aparaturą,  
−ustawienie tablic sterowniczych i przekaźnikowych w nastawni,  
−ustawienie rozdzielnicy,  
−obwody zewnętrzne główne i pomocnicze,  
−instalacje oświetleniowe, grzejne, telefoniczne i inne.  
13.8.7.2.  Odbiór cz ęściowy  
NaleŜy przeprowadzić badanie pomontaŜowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu, uniemoŜliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru naleŜy sprawdzić prawidłowość montaŜu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem:  
−instalacji wtynkowych i podtynkowych,  
−sieci uziemiającej, kablowej i odwadniającej układanej bezpośrednio w ziemi,  
−fundamentów, uziomów fundamentowych i przepustów umieszczonych w fundamentach.  
13.8.7.3.  Odbiór ko ńcowy  
Badania pomontaŜowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót naleŜy przeprowadzić po zakończeniu 
robót elektrycznych przed przekazaniem uŜytkownikowi urządzeń zasilających.  
Zakres badań obejmuje sprawdzenie:  
−izolacji torów głównych,  
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−izolacji torów pomocniczych,  
−działania funkcjonalnego obwodów pomocniczych,  
−działania mechanicznego łączników, blokad itp.,  
−instalacji ochronnej.  
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-
04700:1998/Az1:2000.  
Badania napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. JeŜeli producent dostarczył protokół z tych badań, 
rozdzielnice SN sprawdza się napięciem obniŜonym do 75% napięcia probierczego, a rozdzielnice o napięciu do 1 kV – 
induktorem, sprawdzając tylko rezystancję izolacji.  
Badania działania obwodów pomocniczych polegają na sprawdzeniu prawidłowości działania układów zabezpieczeń, 
sterowania, sygnalizacji, blokad, automatyki i samoczynnego załączania rezerwy. Badania naleŜy przeprowadzić według 
programu, który powinien być częścią dokumentacji eksploatacyjnej.  
Badania działania mechanicznego łączników, blokad itp. wykonuje się na napędach łączników oraz związanych z nimi 
blokadach mechanicznych. NaleŜy wykonać 5 normalnych cykli roboczych (zamknięcie – otwarcie) kaŜdego łącznika.  
W rozdzielnicach dwuczłonowych naleŜy wykonać 5 cykli przestawień kaŜdego członu ruchomego – od stanu pracy do 
stanu spoczynku (próby) i od stanu spoczynku (próby) do stanu pracy.  
Łączniki sterujące wyposaŜeniem członu naleŜy zamykać i otwierać w stanie pracy i w stanie próby. W trakcie próby 
trzeba takŜe sprawdzić prawidłowe działanie blokad tego członu.  
Badania naleŜy przeprowadzić według instrukcji rozdzielnicy. Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru 
końcowego.  
 

13.9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
13.9.1.   Ustalenia ogólne  
Podstawę płatności określa umowa.  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  
•  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  
•  wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren 
budowy,  
•  wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  
•  koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,  
•  podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.  
13.9.2.  Ustalenia szczegółowe 
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji elektrycznych moŜe być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie: 
−określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  
−ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty instalacyjne 
uwzględniają równieŜ:  
−przygotowanie stanowiska roboczego,  
−dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
−obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
−ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości 
do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
−usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
−uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
−usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,  
−likwidację stanowiska roboczego.  
W kwotach ryczałtowych ujęte są równieŜ koszty montaŜu, demontaŜu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  
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Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione 
w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montaŜu, demontaŜu i pracy 
rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyŜej 4 m, naleŜy ustalić w postanowieniach pkt. 9 
specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla 
realizowanego przedmiotu zamówienia.  
 

13.10.   PRZEPISY ZWIĄZANE  
13.10.1.  Ustawy  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpoŜarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).  
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.).  
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,  
poz. 2086).  
13.10.2.  Rozporz ądzenia  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu 
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno 
-uŜytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).  
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 
budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 ).  
13.10.3. Normy  
PN-IEC 60364-1:2000   Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe.  
PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa.  
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym.  
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie.  
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki ochrony 
przed poraŜeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie.  
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
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PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-IEC 60364-5-559:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe.  
PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia 
elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa.  
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie 
odbiorcze. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposaŜone w wannę lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC 60364-7-702:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 
PN-IEC 60364-7-705:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych 
instalacji lub lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych. 
PN-IEC 60898:2000  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 
domowych i podobnych. 
PN-EN 50146:2002 (U) WyposaŜenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60445:2002  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń Ŝył przewodów oraz ogólne 
zasady systemu alfanumerycznego. 
PN-EN 60446-2004  Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 
PN-EN 60529-2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia. Część 1: 
Zasady, wymagania i badania. 
PN-EN 60670-1:2005 (U) Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do uŜytku domowego i podobnego. 
Część 1: Wymagania ogólne  
PN-EN 60799:2004  Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (Zmiana A1).  
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetęŜeniowych instalacji 
domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego.  
PN-EN 61008-1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe bez wbudowanego 
zabezpieczenia nadprądowego do uŜytku domowego i podobnego (RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-EN 61009-1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki róŜnicowoprądowe z wbudowanym 
zabezpieczeniem nadprądowym do uŜytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne.  
PN-E-04700:1998   Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych.  
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne 
przeprowadzania pomontaŜowych badań odbiorczych (Zmiana Az1).  
PN-E-93207:1998   Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania.  
PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 
750 V do przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1).  
PN-E-93210:1998   Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamionowe napięcie robocze 220 
V i 230 V i prądy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.  
PN-90/E-05029   Kod do oznaczania barw.  
PN-EN 60439-1:2003 / A1:2006  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym 
i niepełnym zakresie badań typu 
PN-EN 60439-2:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 2: Wymagania dotyczące 
przewodów szynowych 
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PN-EN 60439-3:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące 
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do uŜytkowania 
przez osoby niewykwalifikowane. Rozdzielnice tablicowe 
PN-EN 60439-4:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-4:2005(U)  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące zestawów 
przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS) 
PN-EN 60439-5:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania szczegółowe 
dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe 
rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii w sieciach 
PN-EN 50274:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ochrona przed poraŜeniem prądem 
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych 
PN-EN 50300:2005(U)  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Ogólne wymagania dotyczące niskonapięciowych 
rozdzielnic tablicowych przeznaczonych do elektroenergetycznych stacji rozdzielczych  
PN-EN 62208:2006    Puste obudowy rozdzielnic i sterownic niskonapięciowych. Wymagania ogólne  
PN-E-05163:2002   Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte. Wytyczne badania w warunkach 
wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego  
PN-91/B-06716    Kruszywa mineralne. Piaski i Ŝwiry filtracyjne. Wymagania techniczne 
PN-EN 60598-1:2001/A12:2003   Oprawy oświetleniowe - Wymagania ogólne i badania (Zmiana A12) 
PN-EN 60598-2-3:2003U  Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe drogowe i 
uliczne 
PN-EN 60598-2-2:2000  Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe wbudowywane 
PN-EN 60598-2-6:2000   Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Oprawy oświetleniowe z wbudowanymi 
transformatorami lub przekształtnikami do Ŝarówek 
PN-EN 60598-2-5:2000  Oprawy oświetleniowe - Wymagania szczegółowe Projektory iluminacyjne 
PN-EN 40-1:2002U   Słupy oświetleniowe - Terminy i definicje 
PN-C-89269:1997   Tworzywa sztuczne. Folie kalandrowane ze zmiękczonego polichlorku winylu 
Projekty norm ( zalecenia organizacji zawodowych ) 
N SEP-E-004         Elektroenergetyczne linie kablowe 
13.10.4. Inne dokumenty i instrukcje  
−Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montaŜowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990 r.  
−Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003r.  
−Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje 
elektryczne i piorunochronne w budynkach uŜyteczności publicznej. Warszawa 2004 r.  
−Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie 
II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
−Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.  

−Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r. 
 
 

SST-WK01 
 

14. INSTALACJA WODOCI ĄGOWO - KANALIZACYJNA 
14.1.  WSTĘP 
14.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodnej: montaŜ rurociągów z tworzyw sztucznych, montaŜ kształtek do rurociągów z tworzyw 
sztucznych, montaŜ rurociągów ze stali, montaŜ kształtek do rurociągów ze stali, montaŜ armatury, wykonanie 
izolacji wodociągów otulinami.  
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14.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

14.1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy robót związanych z montaŜem instalacji wodno - 
kanalizacyjnej: 
 
14.1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i 
określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

14.1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 

14.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
 
Przewody 
Wszystkie elementy instalacji wody zimnej i c.w.u., które mogą stykać się bezpośrednio z wodą pitną, powinny 
być wykonane z materiałów nie wpływających ujemnie na jakość wody i mieć świadectwo o dopuszczeniu do 
stosowania z wyŜej wymienionym przeznaczeniem 
Instalacja kanalizacji sanitarnej powyŜej poziomu posadzki z rur PVC kielichowych dla instalacji wewnętrznej, 
pozostałe instalacje z rur PVC-U dla kanalizacji zewnętrznej uszczelnianych za pomocą pierścienia gumowego 
 
Armatura 
- zawory odcinające kulowe 
- zawór zwrotny antyskaŜeniowy 
- zawory wypływowe ze złączką 
- zawory do dolnopłuków 
- baterie do natrysku 
- baterie umywalkowe 
- baterie zlewozmywakowe 
 
14.3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Przy wykonywaniu robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej występują narzędzia i sprzęt 
do robót instalacyjnych. 
 
14.4. TRANSPORT 
14.4.1.Ogólne wymagania dotycz ące transportu  - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 

14.4.2.Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Rury, mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem 
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu. Wykonawca 
zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 
bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka transportu o więcej niŜ 
1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu . 
Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w miejscach 
stykania się wyrobów naleŜy przekładać klinami ,zgodnie z instrukcją producenta rur. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewoŜonych materiałów. Sposób układania rur określi dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczane na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest 
rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na moŜliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
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14.5. WYKONANIE ROBÓT 
14.5.1. Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
14.5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
a. wykonywanie instalacji wodnych 
Wewnętrzne instalacje wodne naleŜy wykonywać tylko z materiałów przeznaczonych do wykonywania tego typu 
instalacji. 
Instalacje z rur stalowych łączyć poprzez skręcanie. Instalacje z rur z tworzywa sztucznego łączonych zgodnie 
z systemem danego producenta. W miejscu przejść rurociągów przez przegrody budowlane powinny być 
osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być połączeń rur. Przejścia instalacji przez przegrody, 
przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronna, powinny być wypełnione materiałem. Tuleje przechodzące 
przez strop powinny wystawać ok. 2 cm powyŜej posadzki. Wewnętrzne przewody wodociągowe powinny być 
układane w kierunkach prostopadłych i równoległych do ścian. 
Spadki przewodów powinny zapewniać moŜliwość odwodnienia instalacji w jedny, lub kilku punktach oraz 
moŜliwość odpowietrzenia przez najwyŜej połoŜone punkty czerpalne. Pionowe przewody spustowe powinny być 
układane pionowo. Dla ominięcia przeszkód dopuszcza się stosowanie odsadzek, z tym Ŝe przy większej 
długości odsunięcia pionu (ponad 0,9 m) odcinek odsadzki powinien być nachylony do pionu pod kątem nie 
mniejszym od 45o. 
NaleŜy przestrzegać maksymalnych odległości pomiędzy punktami mocowania przewodów poziomych z rur 
z tworzywa. 
Zmiany kierunków prowadzenia przewodów naleŜy wykonywać przy uŜyciu kształtek. 
Przewody instalacji wodnej (ciepłej i zimnej wody) i przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone 
w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym naleŜy zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających 
odgałęzienia. 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyny instalacyjne przylegające bezpośrednio do 
pomieszczeń naleŜy zaizolować akustycznie. Przewody w bruzdach powinny mieć izolację cieplną. 
Niedopuszczalne jest wypełnienie przestrzeni bruzd materiałami budowlanymi; zakrycie bruzd powinno nastąpić 
po dokonaniu odbioru częściowego instalacji wodnej i kanalizacyjnej. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnej i kanalizacyjnej powyŜej przewodów elektrycznych. 
Odległość zewnętrznej powierzchni rury wodociągowej lub jej izolacji od ściany, stropu albo podłogi powinna 
wynosić co najmniej: 
−−−−dla przewodów średnicy 25 mm – 3 cm 
−−−−dla przewodów średnicy 32-50 mm – 5 cm 
−−−−dla przewodów średnicy 65-80 mm – 7 cm 
−−−−dla przewodów 100 mm – 10 cm. 
Minimalne odległości przewodów wody zimnej i ciepłej od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 cm. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub wsporników. 
Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaŜ instalacji, odizolowanie od 
przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach 
budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika naleŜy stosować podkładki elastyczne. 
Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne 
przesuwanie się rur. 
Podejścia wody zimnej i ciepłej powinny być dodatkowo mocowane przy punktach poboru wody. 
Armatura stosowana w instalacjach wodociągowych powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, 
temperatura) danej instalacji. W przypadkach koniecznych, wynikających z dokumentacji technicznej, powinna 
być stosowana armatura specjalna. Zawory przelotowe z kurkiem spustowym naleŜy zainstalować w najniŜszych 
punktach instalacji oraz na kaŜdym pionie wodociągowym. Zawory te powinny być zlokalizowane w miejscach 
łatwo dostępnych. JeŜeli w projekcie nie są podane specjalne wymagania, oś armatury czerpalnej ściennej 
powinna pokrywać się z osią symetrii przyboru. Do baterii i zaworów czerpalnych stojących naleŜy stosować 
łączniki elastyczne, ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem tej armatury. 
Instalację wody ciepłej i zimnej naleŜy poddać badaniom na szczelność. W przypadku urządzeń wielostrefowych 
lub wielozadaniowych naleŜy badania szczelności wykonać oddzielnie dla kaŜdej strefy i układu. 
Badania szczelności urządzeń naleŜy wykonywać w temperaturze powietrza wewnętrznego powyŜej 0oC. 
Instalacja wodociągowa przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego, lecz nie 
mniejszym niŜ 0,9 MPa nie powinna wykazywać przecieków na przewodach, armaturze przelotowo- regulacyjnej 
i połączeniach. Instalację uwaŜa się za szczelną, jeŜeli manometr w ciągu 20 minut nie wykazuje spadku 
ciśnienia. 
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Badanie instalacji ciepłej wody naleŜy wykonać dwukrotnie: raz napełniając instalację wodą zimną, drugi raz 
wodą o temperaturze 55oC. Podczas drugiej próby naleŜy sprawdzić zachowanie się wydłuŜek, punktów stałych 
i przesuwnych. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
Instalacje wodne naleŜy poddać płukaniu i dezynfekcji. Po wykonaniu tych prac naleŜy pobrać próbki wody 
i dokonać badań sanitarno – higienicznych. 
Armaturę montować według wskazań dokumentacji technicznej. 
Izolacje rur otulinami wykonać zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
b. wykonanie instalacji kanalizacyjnej 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej naleŜy zastosować odpowiednie rury z tworzywa sztucznego, 
dopuszczone do stosowania w budownictwie i spełniające załoŜenia dokumentacyjne i projektowe. 
Połączenie kielichowe rur z tworzywa sztucznego naleŜy wykonywać przy uŜyciu pierścienia gumowego średnicy 
dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. 
Bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20o, naleŜy wsunąć do kielicha przy uŜyciu pasty tak, aby odległość 
między nim i podstawą kielicha wynosiła 0-0,1 cm. Minimalne średnice poziomych przewodów kanalizacyjnych 
powinny wynosić: 
110 mm – do pojedynczych misek ustępowych, wpustów piwnicznych oraz przyborów kanalizacyjnych 
w kuchniach, łazienkach, 
160 mm – od dwóch i więcej misek ustępowych, wpustów podwórzowych, przyborów kanalizacyjnych 
w zakładach zbiorowego Ŝywienia oraz przy kilku przewodach razem połączonych. 
Minimalne średnice pionowych przewodów spustowych i ich podejść do przyborów sanitarnych powinny wynosić: 
50 mm od pojedynczego zlewu, zmywaka, umywalki, zlewozmywaka, wanny, pisuaru, wpustu podłogowego, 
75 mm od kilku zlewów, zmywaków, zlewozmywaków, wanien, pisuarów, umywalek, wpustów podłogowych, 
110 mm od pojedynczej do kilku misek ustępowych. 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacyjnych w zaleŜności od średnicy przewodu 
wynoszą: 
dla przewodu o średnicy 100 mm – 2-15%, 
dla przewodu o średnicy 150 mm – 1,5-15% 
Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne 
z przewodem spustowym (pionem) i z zasady osiowego montaŜu elementów przewodów. 
Odgałęzienie przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie 
rozwarcia nie większym niŜ 45%. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone w obudowanych węzłach sanitarnych, przy czym naleŜy 
zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
Przewody spustowe prowadzone przez pomieszczenia lub szyby instalacyjne przylegające bezpośrednio do 
pomieszczeń naleŜy zaizolować akustycznie. Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnej i kanalizacyjnych 
powyŜej przewodów elektrycznych. 
Przewody naleŜy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów. Pomiędzy przewodem 
a obejmą uchwytu naleŜy stosować przekładki elastyczne. Uchwyt mocować pod kielichem. W miejscu przejść 
rurociągów przez przegrody budowlane powinny być osadzone tuleje, przy czym w miejscach tych nie moŜe być 
połączeń rur. 
Przejścia instalacji przez przegrody, przestrzeń między rurociągiem a tuleją ochronna, powinny być wypełnione 
materiałem zgodnie z dokumentacją projektową. W dolnej części pionów naleŜy zabudować rewizje – czyszczaki. 
Armaturę montować zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta. 
Ścieki sanitarne z budynku zostaną odprowadzone do zbiornika bezodpływowego. 
Odprowadzenie ścieków z budynku przewidziano do projektowanych studzienek kanalizacyjnych. NaleŜy 
sprawdzić wyjścia rur kanalizacyjnych z budynku. Po wykonaniu montaŜu przeprowadzić próbę szczelności 
zgodnie z normą PN-81/B-10700,01, od budynku. 
Wykopy dla instalacji kanalizacji do istniejącej kanalizacji zewnętrznej prowadzić jako wąskoprzestrzenne 
o szerokości 1,0 m. Wykopy naleŜy zabezpieczyć przez deskowanie pełne. Przy napływie wody do wykopów 
naleŜy je odwodnić. 
Po wykonaniu wykopów, dno oczyścić i wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm zagęścić do 95%, 
następnie zasypać boki zagęszczając piasek warstwami do 95%. Tak ułoŜony kanał naleŜy zasypać nadsypką 
piaskową zagęszczoną do 95% o wysokości 10 cm. Rury naleŜy układać na podsypce z piasku, a pod kielichy 
wykonać dołki montaŜowe. Po ułoŜeniu obsypać piaskiem (warstwami) zgodnie z instrukcją producenta rur. Rury 
układać na wyrównanym dnie zgodnie ze spadkiem podanym na rysunku, na podsypce i obsypce piaskowej. 
Przykrycie przewodów kanalizacyjnych powinno wynosić ok. 1,20 m. Odcinki, nad którymi przykrycie jest 
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mniejsze niŜ 1,20 m naleŜy ocieplić 30 cm warstwą ŜuŜla. SkrzyŜowanie kanalizacji sanitarnej z kablami 
elektrycznymi naleŜy wykonać zgodnie z PN-76/E-05125.  
Przewody z PCV naleŜy układać w temperaturze od 0o do 30oC.  
 

14.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Obecnie obowiązująca Polska Norma PN-EN 1610: 2001 "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" 
w całości opisuje wymagania dotyczące prac związanych z układaniem rurociągów kanalizacji sanitarnej 
i deszczowej z uwzględnieniem wykopów, zasypki i zagęszczenia, instalowania, w tym połączeń rurociągów 
i studni, a wreszcie prób odbiorczych rurociągów.  
Norma PN-EN 1610 w § 13 "Procedury i wymagania w odniesieniu do rurociągów grawitacyjnych" opisuje dwie 
metody przeprowadzania prób szczelności: wodną i powietrzną. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca 
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

14.7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 

14.8.  ODBIÓR ROBÓT 
14.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 punkt 8. 
 

14.8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

14.9.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Obowiązujące będą stosowne przepisy i normy obowiązujące w Momocie realizacji inwestycji. 
Ustala się, Ŝe mimo wskazania w dokumentacji technicznej lub ST normy lub przepisu prawnego jako 
podstawowego stosowana będzie norma ta, która będzie normą lub przepisem ostatnio wydanym. 
Ustawa Prawo budowlane. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe systemy 
przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące 
rur, kształtek i systemu 
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-O1270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-EN 1401-1 : 1999 "Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu". 
 

SST-IG01 
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 

 
15.  INSTALACJA GAZOWA 
 
15.1.  WSTĘP 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych w budynku świetlicy wiejskiej w Celinach w zakresie instalacji gazowej. 
 
15.1.2.  Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacj i Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. części „A- Wymagania ogólne”. 
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15.1.3.  Zakres robót obj ętych Szczegółow ą Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuje wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
nowej instalacji gazowej. 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

− montaŜu rurociągów. 
− montaŜu skrzynki gazomierzowej. 
− montaŜu gazomierza w skrzynce gazomierzowej. 
− podłączeniu przyborów gazowych. 

 
15.1.4.  Określenia podstawowe 
Instalacja gazowa: układ połączonych przewodów z uzbrojeniem słuŜących do doprowadzenia gazu z sieci 
zewnętrznej do odbiorników gazowych. 
 
15.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z: 

− dokumentacją projektową, 
− Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r „W sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z 15.06.2002 r). 
− specyfikacją techniczną,  
− poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo 

budowlane. 
 
15.2.  MATERIAŁY 
15.2.1.  Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze 
 
15.2.2.  Wymagania szczegółowe. 
Przewody 
Instalacje gazową wykonać rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciągnionych, bez szwu o twardości F-37 
(twardych). Dostarczone na budowę rury i kształtki powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez 
widocznych wŜerów i ubytków spowodowanych korozja lub uszkodzeniami. 
 
15.3.  SPRZĘT 
15.3.1.  Wymagania ogólne 
Wykonawca przystępujący do prac montaŜowych zobowiązany jest do uŜywania jedynie z takiego sprzętu, który 
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
Ponadto sprzęt jest pełnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp obowiązującym zarówno przy wykonywaniu 
robót montaŜowych jak i przy transporcie materiałów z magazynu przyobiektowego do strefy montaŜowej. 
 
15.3.2.  Sprzęt wymagany do wykonania robót monta Ŝowych. 
Wykonawca przystępujący do wykonania wewnętrznej instalacji gazowej winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następujących maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
- Samochód dostawczy do 0.9 t 
- Spawarka elektryczna 
- Acetylenowy-tlenowy zestaw spawalniczy 
- obcinarka do rur 
- giętarka do rur 
- gwintownica ręczna lub mechaniczna 
 
15.4.  TRANSPORT l SKŁADOWANIE. 
 
15.4.1.  Wymagania ogólne. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót. 
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Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego w terminie przewidzianym 
kontraktem 
 
15.4.2.  Transport materiałów. 
Rury 
Rury w wiązkach musza być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
Armatura 
Dostarczona na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować 
w magazynach zamkniętych.. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze naleŜy przechowywać w magazynach 
lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
15.5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 
15.5.1.  Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
i poleceniami InŜyniera. 
 
15.5.2.  Roboty przygotowawcze. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić trasę oraz usunąć moŜliwe do wyeliminowania przeszkody, 
mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń 
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur, armatury, 
przyborów i innego wyposaŜenia pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
 
15.5.3.  Roboty monta Ŝowe instalacji gazowej 
MontaŜ rurociągów z rur stalowych 
Kolejność wykonywania robót: 

− wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przecinanie rur, 
− załoŜenie tulei ochronnych, 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 
Do wykonania instalacji gazowej naleŜy uŜyć rur miedzianych SF-Cu wg DIN 1786 ciągnionych, bez szwu 

o twardości F-37 (twardych). Łączenie rur wykonać metodą kielichowania i lutowania kapilarnego 
z zastosowaniem lutów twardych typu L-Ag2P i L-Cu P6 o temperaturze roboczej powyŜej 650 oC. w których 
fosfor spełnia rolę topnika. Luty te odpowiadają normie DIN 8513 cz.1. Przewody gazowe naleŜy prowadzić po 
zewnętrznej powierzchni ścian budynku. NaleŜy zachować minimalną odległość 10 [cm] przy poziomych 
odcinkach w stosunku do innych przewodów, prowadząc je nad nimi oraz 2cm przy skrzyŜowaniu z innymi 
przewodami. 

Przejścia instalacji przez ściany wykonywać w rurach ochronnych stalowych. Na przejściu instalacji 
z pomieszczenia kotłowni zastosować przejście szczelne ognioodporne o odporności EI 60. 

Przy wykonaniu naleŜy ściśle przestrzegać wymagań dotyczących rozmieszczenia uchwytów mocujących. 
Do mocowania rur miedzianych gazowych naleŜy stosować uchwyty wykonane z materiałów niepalnych (łącznie 
z kołkami) z przekładkami tłumiącymi drgania (izoficznymi). Uchwyty (obejmy) powinny być mocowane przy 
pomocy stalowych kołków rozporowych o konstrukcji uwzględniającymi materiał, z którego została wykonana 
przegroda budowlana. 

Pionowe odcinki instalacji gazowych naleŜy usytuować w odległości min. 60cm od iskrzących urządzeń 
elektrycznych. Przy przejściu przez ścianę konstrukcyjną przewód gazowy prowadzić w rurze osłonowej. 

Armaturę odcinającą (posiadającą znak jakości „B”) oraz inne elementy wyposaŜenia instalacji, naleŜy tak 
sytuować, aby zapewnić ich łatwy dostęp. Gazowe kurki odcinające naleŜy trwale (sztywno) zamocować do 
ściany, aby w przypadku jego otwierania (zamykania) nie następowało odkształcenie instalacji z miedzi. 

Po wykonaniu prób szczelności, odcinek instalacji wykonany z rur stalowych zabezpieczyć przed korozją. 
Prowadzenie instalacji, średnice oraz usytuowanie przyborów gazowych pokazano na rzutach budynku 
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i rozwinięciu aksonometrycznym instalacji. 
Całość robót instalacyjnych naleŜy wykonać zgodnie z postanowieniem rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie. 
 
MontaŜ armatury i odbiorników gazu 
MontaŜ armatury i odbiorników gazu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
 
15.5.4.  Próby odbiory i uruchomienie instalacji ga zowej. 
Po sprawdzeniu szczelności instalacji przez wykonawcę, winien nastąpić ostateczny komisyjny odbiór 
szczelności instalacji przy udziale przedstawicieli dostawcy gazu. 
Instalacje naleŜy uznać za szczelną, jeśli wytworzone ciśnienie 0,1 MPa pozostanie w ciągu 30 minut 
niezmienione. 
 
15.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badan naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót 
zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za 
niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
15.7.  OBMIAR ROBÓT. 
Jednostką obmiarową instalacji jest 1 metr (m) rury, dla kaŜdego typu, średnicy. Jednostka obmiarowa dla 
zaworów odcinających , przyborów gazowych jest l komplet (kpl) zamontowanego urządzenia dla kaŜdego typu. 
 
15.8.  ODBIÓR ROBÓT. 
 
15.8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 
15.8.2.  Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu (odbiory cz ęściowe). 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory częściowe: 
- przejścia dla przewodów przez ściany (umiejscowienie i wymiary otworów). 
- z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót 
i elementów do prawidłowego montaŜu. 
 
15.8.3.  Odbiór ko ńcowy. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji gazowej w budynku. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
b) dziennik budowy, 
c) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
e) protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

a) zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
b) budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
c) protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek. 
d) aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia). 
e) protokoły stwierdzające dokonanie ruchu próbnego poszczególnych instalacji. 
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SST-IG02 
45331110-0 Instalowanie kotłów 

16.  KOTŁOWNIA GAZOWA 
 
16.1.  WSTĘP 
16.1.1  Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru kotłowni gazowej 
w obiekcie świetlicy wiejskiej w Celinach.  
 
16.1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. części „A- Wymagania ogólne” niniejszej specyfikacji. 
 
16.1.3 Zakres robót obj ętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują komplet czynności i wykonawstwa robót instalacyjnych 
technologii kotłowni. Zakres robót objętych dokumentacją techniczną oraz ewentualnie robót dodatkowych 
wynikłych w tracie realizacji zadania. Celem zadania jest wybudowanie w pełni funkcjonalnego i efektywnego 
źródła ciepła dla przedmiotowego obiektu. 
 
16.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacja, 
poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane. 
 
16.2.  MATERIAŁY 
 
16.2.1  Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Stosowane materiały i urządzenia muszą być nowe, najlepszej jakości, o parametrach dostosowanych do 
czynników zewnętrznych, na których działanie mogą być wystawione, a takŜe dokładnie odpowiadać warunkom 
niezbędnym do prawidłowego wykonania powierzonych robót oraz do poprawnego funkcjonowania całej 
technologii kotłowni wraz z instalacjami i armaturą. 
Stosowane materiały i urządzenia musza posiadać odpowiednie deklaracje zgodności lub certyfikaty 
dopuszczające do stosowania ich w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
16.2.2. Odbiór materiałów na budowie 
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na Plac Budowy ze świadectwami jakości, atestami i kartami 
gwarancyjnymi. Dostarczone materiały naleŜy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
technicznymi Wytwórcy. Przeprowadzić oględziny stanu materiałów (pęknięcia, ubytki, zgniecenia). 
 
16.2.3.  Składowanie materiałów 
Wszystkie materiały i urządzenia naleŜy składować w zamykanych magazynach w warunkach określonych przez 
producenta dla zachowania gwarancji. 
 
16.3.  SPRZĘT 
Dobór sprzętu ma warunkować osiągniecie określonego efektu w ST oraz ma gwarantować przeprowadzenie 
robót w terminie przewidzianym zawartą umową. 
 
16.4. TRANSPORT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót związanych z technologia kotłowni powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następujących środków transportu: 
- samochód dostawczy do 0,9t,. 
Na środkach transportu przewoŜone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych 
elementów. 
 
16.5.  WYKONANIE ROBÓT 
Woda grzewcza 80/60oC przygotowana zostanie w kotle gazowym dwustopniowym VK 754/9 firmy Vaillant, 
o mocy nominalnej 75 kW. 
Układ zabezpieczony zostanie zgodnie z normą PN-91/B-02414 przy pomocy: 
- zaworu bezpieczeństwa ¾”, 3 bar 
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- naczynia wzbiorczego  przponowego Reflex przy kotle 
- naczynia wzbiorczego przeponowego Reflex typ NG 50 
- rury wzbiorczej DN20 
- osprzętu 
- układu regulacji automatycznej przy kotle 
Kocioł wraz z nowo projektowaną instalacją c.o. pracować będzie w układzie zamkniętym. 
 Przygotowanie ciepłej wody uŜytkowej przewidziano za pośrednictwem podgrzewacza zasobnikowego wody 
typu VIH R 400 firmy Vaillant, o pojemności 400 l. Zasobnik zlokalizowano w pomieszczeniu kotłowni.  
Układ cwu zabezpieczony zostanie przy pomocy: 
- zaworu bezpieczeństwa 
- naczynia wzbiorczego przeponowego 
W układzie c.w.u. zakłada się cyrkulację wspomaganą pompą.  
 Zład podzielony zostanie na trzy obiegi, zasilane przez niezaleŜne pompy  
-obieg c.o.  
-obieg zasilania nagrzewnic wentylacyjnych  
-obieg zasilania zasobnika c.w.u.  
 Instalację w kotłowni (do rozdzielaczy) naleŜy wykonać  z rur stalowych czarnych ze szwem  wg PN – 
80/74219. Armaturę odcinającą stanowią zawory  odcinające i zwrotne o odpowiednich średnicach. Rurociągi 
zaizolowane termicznie prowadzić naleŜy przy  ścianach, na podporach ruchomych usytuowanych w odstępach 
normatywnych. 
 Napełnianie i uzupełniania zładu c.o. będzie się odbywało z wodociągu wody pitnej. Na uzupełnieniu 
naleŜy zamontować stację uzdatniania wody Epurosoft SF 07. 
 W pomieszczeniu kotła przewidziano nawiew powietrza przez kanał „Z” 200x200mm, wyprowadzony przez 
ścianę zewnętrzną na wysokość 2 m powyŜej terenu. Dolna krawędź otworu nawiewnego w kotłowni zostanie 
umieszczona na wysokości 0,3 m nad poziomem posadzki. Kratka wywiewna 14x20 cm umieszczona zostanie 
pod stropem pomieszczenia, na kanale grawitacyjnym murowanym. 

W kotłowni wykonana zostanie studnia schładzająca, bezodpływowa, 600x600 mm, przykryta pokrywą 
z blachy ryflowanej wzmocnionej kątownikiem. Głębokość studni h=0,8 m. NaleŜy przewidzieć montaŜ 
elektrycznej pompy odwadniającej zatapialnej typu Unilift CC5 firmy Grundfos z przewodem elastycznym  
wyprowadzonym nad zlew. 
Instalacja odprowadzenia spalin. 

Spaliny z projektowanego kotła odprowadzane będą do komina spalinowego przez rurę spalinową o średnicy 
odpowiadającej średnicy kanału spalinowego kotła Ø 200, prowadzoną ze spadkiem 3o w kierunku kotła.  

Murowany przewód kominowy musi być odporny na działanie niszczące spalin. Całkowita wysokość komina 
ok. 11 m. 
 Materiały uŜyte do wykonania instalacji odprowadzenia spalin powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie. 
Napełnianie i uzupełnianie zładu. 

Woda grzewcza zasilająca instalację grzewczą musi spełniać wymogi jakościowe określone w normie PN-
93/C-04067. 
Przewiduje się montaŜ automatycznego zaworu do uzupełniania ubytków wody. Będzie on się otwierał z chwilą 
spadku ciśnienia w instalacji grzewczej poniŜej załoŜonego minimalnego. 
 
16.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
16.6.1  Ogólne zasady kontroli jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w wymaganiach ogólnych 
 
16.6.2  Regulacja instalacji 
Po zakończeniu prac montaŜowych i po spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca dokona 
uruchamia kotłowni oraz wykona próby, pomiary i prace wykończeniowe. 
Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić te próby i sporządzić sprawozdania zgodnie z wymogami i normami 
polskimi obowiązującymi w tym zakresie. 
 
16.7.  ODBIÓR ROBÓT 
Przejęcia Robót naleŜy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego. 
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Przyjęcie Robót moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prób i pomiarów, jak 
równieŜ wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawcza, a takŜe obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
16.7.1  Kontrola zgodno ści wykonania prac 
Do odbioru naleŜy przedłoŜyć dokumentacje powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami. 
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 

− kompletna dokumentacje techniczna powykonawcza, składającą się z poszczególnych dokumentów 
składowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany  

− protokóły, badania i pomiary  
− instrukcje funkcjonowania, obsługi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urządzeń  

 
16.8.  OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót naleŜy prowadzić w jednostkach zgodnych z przedmiarami robót: 

− elementy liniowe w mb 
− elementy powierzchniowe w m2 
− inne w sztukach 

 
 

SST-CO01 
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
17.  INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

17.1.  WSTĘP 

17.1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową świetlicy wiejskiej w Celinach. 
 

17.1.2.  Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
 

17.1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
Niniejsza specyfikacja techniczna szczegółowa dotyczy następujących robót: 
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania 
- wykonanie przebić przez przegrody budowlane, bruzdy w ścianach 
- próby 
- roboty demontaŜowe 
 

17.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

17.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, 
projektową, specyfikacją techniczną. 
 

17.2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-0. 
Instalację wykonać z rur wielowarstwowych PE-X/AL./PE-RT Tigris Alupex firmy Wavin lub innego producenta. 
Główne przewody – w sztangach, przewody prowadzone pod posadzką – w zwojach. Łączenie rur przez 
systemowe tworzywowe złączki zaciskowe. Alternatywnie, jako materiał przewodów moŜna uŜyć rur z polietylenu 
sieciowanego (PE-X) do centralnego ogrzewania, o temperaturze roboczej min. 90°C, ł ączonych kształtkami 
zaciskowymi. 
Jako elementy grzejne przewidziano grzejniki stalowe płytowe zaworowe firmy VNH typu Cosmo Nova, 
z wbudowaną wkładką zaworową firmy Danfoss.Grzejniki naleŜy mocować za pomocą uchwytów przewidzianych 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA I ODBIORU  ROBÓT   DLA BUDOWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CELINACH 

-96- 
ul. MĘCZENNIKÓW, 42-625 C E L I N Y, działka nr  139 

 

 

przez producenta (minimum 3 cm od ściany), zapewniając dostęp do grzejnika w celu utrzymania czystości 
i zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza.  
Na grzejnikach zamontować głowice RTD-R Inova 3140 firmy Danfoss. Na gałązkach zasilających grzejników 
łazienkowych zabudowę zaworów termostatycznych typu RTD-N z głowicami termostatycznymi typu RTD Inova 
3130. Głowice termostatyczne naleŜy wyposaŜyć w zabezpieczenie przed kradzieŜą i zabezpieczenie przed 
manipulacją. Na gałązkach powrotnych grzejników naleŜy zabudować zawory powrotne typu RLV firmy Danfoss 
lub równowaŜne. 
 
Szczegółowe dane materiałów zgodnie z dokumentacją projektową, przetargową. 
 

17.3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Do robót montaŜowych naleŜy stosować sprzęt specjalistyczny wskazany przez wytwórcę materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na właściwości materiałów. Sprzęt uŜywany przez wykonawcę w robotach montaŜowych powinien uzyskać 
akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien dysponować sprzętem gwarantującym przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie 
przewidzianym w umowie. Sprzęt powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca 
powinien teŜ dysponować sprawnym sprzętem zapasowym, umoŜliwiającym prowadzenie robót w przypadku 
awarii sprzętu podstawowego. 
 

17.4.  TRANSPORT 
17.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 

17.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. 
Kształtki naleŜy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować 
w magazynach zamkniętych. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami transportu 
w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
 

17.5.  WYKONANIE ROBÓT 
17.5.1.  Warunki wykonywania robót 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 

17.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań 
przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach załamań przewodów 
moŜliwość odpowietrzania instalacji. 
Przewody układane w zakrywanych bruzdach powinny być układane zgodnie z projektem technicznym.  
Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensacje wydłuŜeń cieplnych 
(z maksymalnym wykorzystaniem moŜliwości samokompensacji), 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. 
Oba przewody pionu dwururowego naleŜy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm i± 
0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy 
powinna być taka, aby moŜliwy był dogodny montaŜ tych przewodów. 
Przewody poziome naleŜy prowadzić powyŜej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
MontaŜ przewodów instalacyjnych naleŜy przeprowadzić z zachowaniem wysokości minimum 2,0m w świetle. 
Armatura obsługiwana z poziomu podłogi powinna znajdować się na wysokości max. 1,8m. 
Przy przejściach rura przez przegrody budowlane naleŜy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się Ŝadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być rura o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej, o 2 cm. przy przejściu przez przegrodę pionowa, 
b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuŜsza niŜ grubość przegrody pionowej o około 5 cm z kaŜdej strony, a przy 
przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyŜej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach 
przyłączy grzejnikowych (gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
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Przestrzeń między rurą przewodu, a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym 
umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach 
oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę, 
odporności ogniowej wymagana dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się 
w projekcie technicznym. 
Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia poŜarowego naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi kołnierzami 
uszczelniającymi z atestami p.poŜ. 
Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni ściany lub wnęki. 
Grzejnik w poziomie naleŜy montować z uwzględnieniem moŜliwości jego odpowietrzania. 
Grzejniki ścienne naleŜy mocować do ściany zgodnie z instrukcja producenta grzejnika. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejniki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych.  
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była dostępna do obsługi 
i konserwacji. 
Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować, Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny 
z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy uŜyciu 
odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym, 
Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
Armatura spustowa powinna być instalowana w najniŜszych punktach instalacji, oraz na podejściach pionów 
przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umoŜliwienia opróŜniania 
poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 
Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. 
Nastawy armatury regulacyjnej, nastawy montaŜowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne 
termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montaŜu, płukaniu 
i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
Nastawy regulacji montaŜowej armatury regulacyjnej naleŜy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń 
hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji. 
Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na 
kaŜdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia naleŜy dokonać zgodnie z instrukcja producenta zaworów. Przewody instalacji ogrzewczej 
powinny być izolowanie cieplnie.  
Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna oraz jego grubość powinny być zgodne z projektem 
technicznym instalacji ogrzewczej. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać moŜliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia. 
Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy oznaczyć zgodnie 
z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi 
instalacji ogrzewczej. 
 

17.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Zapewnienie jakości wykonania poszczególnych zakresów robót regulują odpowiednie normy oraz dokumentacja 
techniczna dotycząca niniejszego zakresu branŜy instalacyjnej.  
Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania jak równieŜ przestrzegania , obowiązujących i aktualnych na 
dzień realizacji norm i przepisów obejmujących wykonywany zakres robót. System jakości stosowany przez 
wykonawcę powinien być otwarty na dodatkową kontrolę ze strony zamawiającego lub organu niezaleŜnego, w 
całym procesie realizacji zamówienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za jakość 
wykonanych robót.  
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Celem kontroli działania jest potwierdzenia moŜliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to 
pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji naleŜy przedłoŜyć protokoły z wykonanych prób szczelności. 
 

17.7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
 

17.8.  ODBIÓR ROBÓT 
17.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-0 p unkt 8. 
 

17.8.2. Szczegółowe zasady odbioru. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeŜeli wszystkie pomiary i badania 
w punkcie 6 dały pozytywne wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
 

 

SST-IW01 
 

18.  WENTYLACJA MECHANICZNA 

18.1. WSTĘP 
18.1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 
z wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej dla budynku świetlicy wiejskiej w Celinach. 
 

18.1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. części „A-Wymagania ogólne”. 
 

18.1.3.  Zakres robót obj ętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu wykonanie 
instalacji wentylacji mechanicznej.  

 
18.1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w specyfikacji technicznej szczegółowej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi 
i określeniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0. 
 

18.1.5.  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo 
Budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1989. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno -budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych (nie gorszych) charakterystykach i trwałości. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych 
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonanie i odbioru robót budowlano -
montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

18.2. MATERIAŁY 
NaleŜy stosować materiały krajowe i zagraniczne osiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. 
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 
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Urządzenia wentylacyjne powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją techniczną w komplecie łącznie 
z materiałami pomocniczymi do montaŜu. 
 

18.3.  SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-0. 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

18.4.  TRANSPORT 
 
18.4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu  - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST-0. 
 

18.4.2. Szczegółowe wymagania dotycz ące transportu 
 

18.4.2.1. Przewody 
Przewody wentylacyjne powinny być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
odpowiednio zabezpieczyć podczas transportu. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania elementów 
wentylacji naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
 

18.4.2.2.  Elementy wyposa Ŝenia dodatkowego 
Transport elementów wyposaŜenia dodatkowego powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się 
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

 

18.5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
18.5.1.  Warunki wykonywania robót. 
Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST-0, punkt 5. 
 
18.5.2.  Szczegółowe warunki wykonywania robót. 
Przed robotami montaŜowymi kanałów wentylacyjnych naleŜy przygotować miejsce pod montaŜ. 
Przygotować przebicia przez ściany. 
Instalacja wykonana zostanie z rur wielowarstwowych PE-Xc w systemie Tigris Alupex firmy Wavin. Przewody 
rozdzielcze instalacji prowadzone będą pod stropem piwnic. 
Przed urządzeniami przewiduje się montaŜ zaworów odcinających oraz trójdrogowego zaworu mieszającego.  
Rurociągi naleŜy mocować przy pomocy typowych podpór i podwieszeń, zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
Lokalizacja punktów stałych i przesuwnych powinna zgodna z instrukcją stosowania zastosowanych rur, 
zapewniająca prawidłową kompensację wydłuŜeń. 
Rurociągi rozprowadzające naleŜy izolować cieplnie otuliną z pianki PE. 
Przewiduje się odpowietrzenie instalacji przez automatyczne zawory odpowietrzające, odwodnienie przez zawory 
odwadniające w najniŜszych punktach instalacji. Przejścia rurociągów przez ściany wykonać w tulejach 
ochronnych. Przestrzenie między tulejami a przewodami wypełnić pianką poliuretanową. 
Przejścia przez ściany oddzielenia poŜarowego naleŜy zabezpieczyć ogniochronnie masą uszczelniającą typu 
HILTI o odporności ogniowej danej ściany. 
Do wywiewu powietrza z pomieszczeń zastosować niezaleŜne wentylatory kanałowe typu TD. Przed 
wentylatorami zamontować tłumiki dźwięku rurowe, o długości 1 m. 
Nawiew powietrza realizowany będzie przez wentylator kanałowy, o wydajności 1445 m3/h. Układ nawiewny 
będzie się składał ponadto z czerpni ściennej, filtra powietrza EU4, przepustnicy wielopłaszczyznowej 
z siłownikiem, tłumika dźwięku typ. 50% powietrza nawiewanego do kuchni, jako powietrze nieogrzewane, 
doprowadzone zostanie do okapu indukcyjnego. Pozostała część powietrza będzie ogrzewana w nagrzewnicy 
wodnej kanałowej  o mocy 11 kW. Praca nagrzewnicy regulowana będzie czujnikiem temperatury powietrza 
w kanałach wentylacyjnych. 
 
18.6. `KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki przeprowadzonych badań 
powinny być ujęte w formie protokołu. 
 

18.7. `PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Zgodnie z ST-0 punkt 7. 
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18.8.` ODBIÓR ROBÓT 
NaleŜy przeprowadzić zaleŜnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe i odbiór końcowy. 
Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 
MontaŜowych Część II – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe. 
18.8.1 Odbiór cz ęściowy 
Odbiorowi częściowemu naleŜy poddać te części robót, które znikają w czasie postępu robót (np. Przebicia), oraz 
elementy, których sprawdzenie jest niemoŜliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (instalacje 
zabudowane płytami lub zaizolowane). KaŜdorazowo po przeprowadzonym odbiorze częściowym naleŜy 
sporządzić protokół i dokonać wpisu w dzienniku budowy. 
18.8.2.Odbiór ko ńcowy 

Przy odbiorze końcowym naleŜy przedłoŜyć: 
−−−− Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i regulacji 
−−−− Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania robót. 
−−−− Dziennik budowy 
−−−− Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 
W szczególności naleŜy skontrolować: 
−−−− UŜycie właściwych materiałów i urządzeń. 

Prawidłowość wykonania połączeń 
−−−− Jakość zastosowanych materiałów izolacji cieplnej. 
−−−− Prawidłowość wykonania podpór przewodów. 
−−−− Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 
 

 
 

SST-D01 
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

 
19.  Nawierzchnie 

19.1.  WSTĘP 

19.1.1.   Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zakresie nawierzchni dróg wewnętrznych i miejsc postojowych obsługujących świetlicę wiejską 
w Celinach. 
 

19.1.2.   Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót drogowych 
w ramach zadania inwestycyjnego określonego w części „A-wymagania ogólne” pkt. 1.1. 
 

19.1.3.   Zakres robót obj ętych SST  
Prace przy wykonaniu nawierzchni dróg wewnętrznych i miejsc postojowych obejmują: 
 

−−−− roboty  przygotowawcze       
−−−− odtworzenie  trasy  i  punktów  wysokościowych    
−−−− roboty  ziemne.  wymagania  ogólne.      
−−−− wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych    
−−−− koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczaniem  podłoŜa  
−−−− warstwa  mrozochronna      
−−−− podbudowa  z  kruszywa  naturalnego  stabil.  mechanicznie  
−−−− nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej  dla  dróg  i  miejsc postojowych 
−−−− obrzeŜa  betonowe        
 
 

19.1.4.   Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
InŜyniera/Kierownika projektu. 
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19.1.4.1.  Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów 
głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety 
SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. 
 
 

19.1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz  wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych.  
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren 
budowy, w sposób uzgodniony z InŜynierem/Kierownikiem projektu. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, 
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z InŜynierem / Kierownikiem projektu. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
InŜynierem / Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez InŜyniera 
/ Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez InŜyniera/ Kierownika 
projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony w cenę 
kontraktową. 
 

19.2.  MATERIAŁY 
19.2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do 
robót, Wykonawca przedstawi InŜynierowi / Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak równieŜ 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, Ŝe materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót. 
 

19.2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze 
źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi InŜynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty 
z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając 
aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
pochodzących ze źródeł miejscowych. 
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się potrzebne 
w związku  z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 
lub wskazań InŜyniera / Kierownika projektu. 
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę InŜyniera / Kierownika 
projektu. 
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Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

19.2.3.  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złoŜone 
w miejscu wskazanym przez InŜyniera / Kierownika projektu. Jeśli InŜynier/Kierownik projektu zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to koszt tych 
materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem 
 

19.2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 
3 tygodnie przed uŜyciem tego materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na 
wykonanie badań wymaganych przez InŜyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera/Kierownika projektu. 
 

19.2.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one uŜyte do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli 
przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
 

19.2.6.  Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera/ Kierownika projektu w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy InŜynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione 
następujące warunki: 
InŜynier / Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
InŜynier / Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót, 
JeŜeli produkcja odbywa się w miejscu nie naleŜącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 
InŜyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 

19.2.7.  Betonowa kostka brukowa   
Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 
Betonowa kostka brukowa moŜe mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
odmiana: 

−kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
−kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowej (górnej) zwykle 
barwionej grubości min. 4mm, 

gatunek, w zaleŜności od wyglądu zewnętrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielkości wad powierzchni, krawędzi 
i naroŜy: 

(a)gatunek 1, 
(b)gatunek 2, 

klasa: 
−klasa „50”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 50 MPa, 
−klasa „35”, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ 35 MPa, 

barwa: 
−kostka szara, z betonu niebarwionego, 
−kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi), 

wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 
−długość: od 140 mm do 280 mm, 
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−szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niŜ 100 mm, 
−grubość: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm, 80 mm i 100 mm. 

PoŜądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umoŜliwiały 
wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich 
wbudowywania w nawierzchnię. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Betonowa kostka brukowa powinna posiadać aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę (Instytut 
Badawczy Dróg i Mostów). 
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiadać wymaganiom określonym w aprobacie technicznej, 
a w przypadku braku wystarczających ustaleń, powinna mieć charakterystyki określone przez odpowiednie 
procedury badawcze IBDiM, zgodne z poniŜszymi wskazaniami: 

a) kształt i wymiary powinny być zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi 
odchyłkami od wymiarów: 

− długość i szerokość ~ 3,0 mm, 
− grubość  ~ 5,0 mm, 
b) wytrzymałość na ściskanie powinna być nie mniejsza niŜ: 
− 50 MPa, dla klasy „50”, 
− 35 MPa, dla klasy „35”, 
c) mrozoodporność: po 30 cyklach zamraŜania i rozmraŜania próbek w 3% roztworze NaCl lub 150 

cyklach zamraŜania i rozmraŜania metodą zwykłą, powinny być spełnione jednocześnie 
następujące warunki: 

d) próbki nie powinny wykazywać pęknięć i zarysowań powierzchni licowych, 
e) łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych naroŜników i krawędzi, odprysków 

kruszywa itp. nie powinna przekraczać 5% masy próbek nie zamraŜanych, 
f) obniŜenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek nie zamraŜanych nie powinno być 

większe niŜ 20%, 
g) nasiąkliwość, nie powinna przekraczać 5%, 
h) ścieralność, sprawdzana na tarczy Boehmego, określona stratą wysokości, nie powinna 

przekraczać wartości: 
− 3,5 mm, dla klasy „50”, 
− 4,5 mm, dla klasy „35”, 
i) szorstkość, określona wskaźnikiem szorstkości SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni licowej 

górnej, sprawdzona wahadłem angielskim, powinna wynosić nie mniej niŜ 50 jednostek SRT, 
j) wygląd zewnętrzny: powierzchnie elementów nie powinny mieć rys, pęknięć i ubytków betonu, 

krawędzie elementów powinny być równe, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny być 
jednorodne. Dopuszczalne wady wyglądy zewnętrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 1. 

(Uwaga: Naloty wapienne – wykwity w postaci białych plam – powstają w wyniku naturalnych procesów 
fizykochemicznych występujących w betonie podczas jego wiązania i twardnienia; naloty te powoli znikają 
w okresie do 2 lat). 
Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy 
czym podłoŜe powinno być wyrównane i odwodnione. 
 
19.2.8.  Materiały na podsypk ę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
NaleŜy stosować następujące materiały: 
−na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

− piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadający wymaganiom dla gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,0752) mm, mieszankę drobną granulowaną (0,0754) mm albo miał (04) mm, 

odpowiadający wymaganiom PN-B-11112:1996 [1], 
−na podsypkę cementowo -piaskową pod nawierzchnię 

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania dla gatunku 
1 wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uŜytku spełniającego wymagania PN-B-19701:1997 
[4] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5], 

−do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 
− piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3, 
− piasek łamany (0,0752) mm wg PN-B-11112:1996 [1], 
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−do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej 
− zaprawę cementowo -piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

−do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej 
−do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować drogowe zalewy kauczukowo -asfaltowe 
lub syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub 
aprobat technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom „Wypełnianie szczelin w nawierzchniach 
z betonu cementowego” [16], 
−do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej naleŜy stosować wilgotną mieszankę cementowo -piaskową 
1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez InŜyniera. 
Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłoŜu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 [6]. 
 
19.2.9. Kraw ęŜniki, obrze Ŝa. 
Do obramowania nawierzchni z kostek moŜna stosować: 

− krawęŜniki i obrzeŜa betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] lub z betonu wibroprasowanego posiadającego 
aprobatę techniczną, 

− krawęŜniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3]. 
KrawęŜniki, obrzeŜa i ścieki mogą być ustawiane na: 
podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a  i   2.3 b,  ławach Ŝwirowych, 
tłuczniowych lub betonowych, 
 

KrawęŜniki i obrzeŜa mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. NaleŜy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
 

19.2.10. Materiały do podbudowy uło Ŝonej pod nawierzchni ą z betonowej kostki brukowej 
Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej 
SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 

 
19.3.  SPRZĘT 
19.3.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez InŜyniera / Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyŜej 
dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera/Kierownika projektu. 
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera/Kierownika projektu, 
nie moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną 
przez InŜyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
19.3.2. Wymagania szczegółowe 
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych naleŜy stosować następujący sprzęt: 
− teodolity lub tachimetry, 
− niwelatory, 
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− dalmierze, 
− tyczki, 
− łaty, 
− taśmy stalowe, szpilki. 
Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować 
uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoŜa powinien wykazać się moŜliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 
− równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; InŜynier moŜe dopuścić 

wykonanie koryta i profilowanie podłoŜa z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym 
prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

− koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 
− walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie moŜe spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoŜa. 
 
 

19.4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym 
umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego 
w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez InŜyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

19.5.  WYKONANIE ROBÓT 
19.5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami InŜyniera/Kierownika 
projektu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
piśmie przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaŜe się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez InŜyniera/ Kierownika projektu. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje InŜyniera / Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji InŜynier / Kierownik projektu 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 rozwaŜaną kwestię. 
Polecenia InŜyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez 
InŜyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
 

19.5.2. Podło Ŝe i koryto 
Grunty podłoŜa powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami czesci  „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoŜa” [11]. 
Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową 
 

19.5.3. Konstrukcja nawierzchni 
Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST. 
Konstrukcja nawierzchni moŜe obejmować ułoŜenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

− podsypce piaskowej lub cementowo -piaskowej oraz podbudowie, 
− podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłoŜu z gruntu piaszczystego o wskaźniku 

piaskowym WP  35 wg [8]. 
− 6cementowo -piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo -piaskową, obejmują: 
− wykonanie podbudowy, 
− wykonanie obramowania nawierzchni (z krawęŜników, obrzeŜy i ew. ścieków), 
− przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo -piaskowej, 
− ułoŜenie kostek z ubiciem, 
− przygotowanie zaprawy cementowo -piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
− wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
− pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyŜ nie występują 
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
 

19.5.4.  Podbudowa 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny 
z dokumentacją projektową. 
 

Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym SST zaakceptowanym przez InŜyniera. 
 

19.5.5.  Obramowanie nawierzchni 
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w pkt 19.2.9. 
KrawęŜniki i obrzeŜa zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, poŜądane jest ułoŜenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni 
i prawidłowej lokalizacji krawęŜników lub obrzeŜy. 
 

19.5.6.  Podsypka 
Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3÷5 cm, 
a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pkt 2.3. Dopuszczalne odchyłki od 
zaprojektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać ~ 1 cm. 
Podsypkę piaskową naleŜy zwilŜyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
Podsypkę cementowo -piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo -piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio 
zwilŜonej podbudowie, przy zachowaniu: 
współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niŜ R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 
Rozścielenie podsypki cementowo -piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. 
Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. 
ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo -piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni naleŜy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilŜyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy 
moŜe wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
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19.5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek b rukowych 
Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania  powinny być zgodne 
z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń Wykonawca przedkłada 
odpowiednie propozycje do zaakceptowania InŜynierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem kształtu, koloru, 
sposobu układania i wytwórni kostek, InŜynier moŜe polecić Wykonawcy ułoŜenie po 1 m2 wstępnie wybranych 
kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 
Warunki atmosferyczne 
UłoŜenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo -piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niŜszej niŜ +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje 
się w granicach od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę naleŜy zabezpieczyć 
materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 
UłoŜenie nawierzchni z kostek 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym 
fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne 
są róŜne odcienie wybranego koloru kostki. 
Układanie kostki moŜna wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod 
względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz róŜnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na duŜych powierzchniach o prostym kształcie, tak, aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułoŜenia z wymaganą dokładnością. Kostka do 
układania mechanicznego nie moŜe mieć duŜych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana 
przez producenta, tj. ułoŜona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołoŜenia połówek i dziewiątek, przy czym 
kaŜda warstwa na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do 
siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają 
łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawęŜników. 
Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie ubijania podsypka 
zagęszcza się. 
Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyŜej korytek 
ściekowych (ścieków). 
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawęŜnikach, obrzeŜach i studzienkach moŜna uŜywać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio 
fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką 
ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo -piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 
ułoŜonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułoŜoną nawierzchnię na podsypce 
piaskowej naleŜy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 
Ubicie nawierzchni z kostek 
Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać walca. 
Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie 
w kierunku wzdłuŜnym kostki. 
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki całe. 
Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuŜszymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45o, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami 
miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłuŜnego nawierzchni. 
Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić: 
−piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
−zaprawą cementowo -piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce 
cementowo -piaskowej. 
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Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po 
obfitym polaniu wodą – wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
Zaprawę cementowo -piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny moŜna wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny 
szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być 
oczyszczona i dobrze zwilŜona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo -piaskową naleŜy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo -piaskową nawierzchnię naleŜy starannie oczyścić; szczególnie 
dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z róŜnymi deseniami układania. 
Szczeliny dylatacyjne 
W przypadku układania kostek na podsypce cementowo -piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo -
piaskową, naleŜy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją 
projektową lub SST względnie nie większych niŜ co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umoŜliwiać 
przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie 
powinna być mniejsza niŜ 8 mm. Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami.  
 

19.5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio 
po jej wykonaniu. 
Nawierzchnię na podsypce cementowo -piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo -piaskową, po 
jej wykonaniu naleŜy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie 
wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niŜszej niŜ 15oC) 
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię naleŜy oczyścić z piasku i moŜna oddać do uŜytku. 
 
 
 

19.6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
19.6.1.  Program zapewnienia jako ści  
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji InŜyniera / Kierownika projektu program 
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− sposób zapewnienia BHP, 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

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

mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
InŜynierowi/Kierownikowi projektu; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
•wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposaŜeniem 
w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 
•rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
•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, wytwarzania mieszanek 
i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
•sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
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19.6.2.  Zasady kontroli jako ści robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć załoŜoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli InŜynier/Kierownik projektu moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe 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, InŜynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy InŜynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
InŜynier / Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
InŜynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu 
lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
InŜynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

19.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
InŜynier / Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez InŜyniera / Kierownika 
projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera / Kierownik projektu 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
Na zlecenie InŜyniera / Kierownika projektu 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 tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 
19.6.4.  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 moŜna wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi InŜyniera / Kierownika projektu o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie 
ich wyniki do akceptacji InŜyniera / Kierownika projektu. 
 

19.6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi / Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi / Kierownikowi projektu na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

19.6.6. Badania prowadzone przez In Ŝyniera/Kierownika projektu 
InŜynier / Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów 
w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej 
pomocy. 
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InŜynier / Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na 
podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
InŜynier / Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
InŜynier / Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i SST. MoŜe równieŜ zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań niezaleŜnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

19.6.7. Świadectwa i deklaracje 
InŜynier / Kierownik projektu moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
− świadectwo na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i dokumentów technicznych, 

− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub 
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są 

objęte certyfikacją  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda 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 
InŜynierowi / Kierownikowi projektu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

19.7.  OBMIAR ROBÓT 
19.7.1.  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 InŜyniera / Kierownika projektu o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
instrukcji InŜyniera / Kierownika projektu na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i InŜyniera/ 
Kierownika projektu. 
 

19.7.2.  Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuŜ linii 
osiowej. 
Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach.  
 

19.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
InŜyniera / Kierownika projektu. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót.  
 

19.7.4.  Wagi i zasady wa Ŝenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. Będzie 
utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności waŜenia wg norm 
zatwierdzonych przez InŜyniera / Kierownika projektu. 
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19.7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe 
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach. 
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 ksiąŜki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika 
do ksiąŜki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem/ Kierownikiem projektu. 
 

19.8.  ODBIÓR ROBÓT 
19.8.1.  Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
−odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
−odbiorowi częściowemu, 
−odbiorowi ostatecznemu, 
−odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

19.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących 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 umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje InŜynier / Kierownik projektu. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera / Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie InŜyniera 
/ Kierownika projektu. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier / Kierownik projektu na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

19.8.3. Odbiór cz ęściowy 
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 InŜynier/Kierownik projektu. 
 

19.8.4. Odbiór ostateczny robót 
19.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie InŜyniera/ Kierownika 
projektu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez InŜyniera / Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów (pkt 19.8.4.2.) 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera/ 
Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe 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. 
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19.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

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

− szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− dzienniki budowy i ksiąŜki obmiarów (oryginały), 
− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
− opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 

dokumentów odbioru,  
− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

19.8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 19.8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
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Załącznik 1 
Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej
Najczęściej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu 
wibroprasowanego, 1998) 
 

 
Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieli
doświadczeń zagranicznych, Drogownictwo 5/1999)
 
Oznaczenia:  (1) – typ kostki charakterystyczny dla wi
(2) – typ kostki odpowiedni tylko dla wi
Kształtki zacienione - typ kostki zapewniaj
 
 
 
Kategoria A 
 
 
 
Kategoria B 
 
 
 
Kategoria C 

   
 
Kategoria  A: kostki zazębiające si

bocznych ściankach 
Kategoria  B: kostki zazębiające si

– utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłu
elementów 

Kategoria  C: kostki nie zazębiają
dokładność układania kostek o jednakowych wymiarach
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Załączniki 

Przykłady kształtów betonowej kostki brukowej 
ciej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu 

 

Podstawowe kształty kostek (wg W. Grzybowska, P. Zieliński: Nawierzchnie kostek betonowych w 
 zagranicznych, Drogownictwo 5/1999) 

typ kostki charakterystyczny dla wiązań w jodełkę, 
typ kostki odpowiedni tylko dla wiązań w rzędy proste. 

typ kostki zapewniający dobry rozkład obciąŜenia. 

 

ące się wzajemnie na wszystkich czterech 
ciankach – spoiny nie rozszerzają się pod ruchem 

ące się wzajemnie na dwóch bocznych ściankach                  
utrudnione rozszerzanie spoin równolegle do osi podłuŜnej 

biają się wzajemnie – wymagana jest duŜa 
 układania kostek o jednakowych wymiarach 
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ciej spotykane kształty kostek i sposoby ich układania (wg W. Brylicki: Kostka brukowa z betonu 

 

kostek betonowych w świetle 
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Załącznik 2 
Zalecone konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(wg rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada
 
1.  Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego
1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71

 
1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (336

 
1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (1001
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econe konstrukcje nawierzchni z betonowej kostki brukowej 
dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430

1.  Nawierzchnia w rejonie przystanku autobusowego 
1.1. Drogi o ruchu kategorii KR3 (71335 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 

1.2. Drogi o ruchu kategorii KR4 (3361000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 

 

1.3. Drogi o ruchu kategorii KR5 (10012000 osi obliczeniowych 100 kN/pas/dobę) 
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dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
 drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 43, poz. 430) 
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2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podło
module spręŜystości (wtórnym)  100 MPa)

 
3. Nawierzchnia chodnika 
z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej 
(wtórnym)  80 MPa 

b) wyłącznie dla ruchu pieszych 

 
 
4. Nawierzchnia ścieŜek rowerowych

 
 
5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni m
5.1. dla samochodów o masie całkowitej 

5.2. dla samochodów cięŜarowych na podło
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2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podło
100 MPa) 

 

z dopuszczeniem postoju samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłoŜu G1 o module spr

 

 

ek rowerowych 

 

5. Nawierzchnia przeznaczona do postoju pojazdów i jezdni manewrowej (m. in. na parkingu)
5.1. dla samochodów o masie całkowitej  2500 kg, na podłoŜu G1 o module spręŜysto

 
arowych na podłoŜu G1 o module spręŜystości (wtórnym) 
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2. Nawierzchnia jezdni dróg klasy L (lokalnych) i D (dojazdowych) w strefie zamieszkania (na podłoŜu G1 o 

u G1 o module spręŜystości 

anewrowej (m. in. na parkingu) 
ęŜystości (wtórnym)  100 MPa 

 120 MPa 
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Załącznik 3 
Przykłady deseni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1)
 
deseń w jodełkę 

 
 

deseń w rzędy proste   
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ni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1)

 
 c) deseń koszykowy 
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ni układania betonowych kostek brukowych (wg literatury podanej w zał. 1) 
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wzory dekoracyjne 
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