
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  
WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

DLA  ZADANIA  PN. : 

NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY ULICY

PARTYZANTÓW

S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE – CPV 45214200-2

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I
PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM
PRZY ULICY PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T      
1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z branżowymi Szczegółowymi Specyfikacjami
Technicznymi oraz z niżej wymienionymi  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi branży budowlanej i
instalacyjnej:

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU I WYPOSAŻENIE
BUDYNKU:
ST 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU
ST 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY- CPV45100000-8
ST 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE-CPV 45200000-9
ST 02.00.00. POKRYCIE DACHU-CPV 45261210-9
ST 03.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE I STOLARKA-CPV 45421100-5
ST 04.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE-CPV 45410000-4, MALOWANIE-CPV 45442100-8
ST 05.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI-CPV 45430000-0
ST 06.00.00. ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH CPV 45400000-1
ST 07.00.00. MALOWANIE-CPV 45442100-8
ST 08.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE-CPV 45321000-3
ST 11.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE-CPV 45313100-5
ST 12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU-CPV 45112700-2
ST 13.00.00. URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE

ST  INSTALACJE SANITARNE – w odrębnym tomie dokumentacji
ST  INSTALACJE ELEKTRYCZNE -w odrębnym tomie dokumentacji

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące 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.
Wykonywanie robót koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy. 
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1.4.1. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy
stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą
zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego
przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 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. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) 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 uciążliwości dla osób lub własności
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
         c) możliwością powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób
trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót
albo przez personel Wykonawcy.

 1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi
przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli
wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych
organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiający.
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1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które
mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwłocznie powiadomi Inżyniera 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.

Określenia podstawowe
Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w
jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w
Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich
badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu
realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

2. MATERIAŁY
2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez
Inżyniera. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z
danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć
Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez
siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie
wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z
dostarczeniem materiałów do Robót.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez
Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem
lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
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Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w
miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te,
dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne
ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera .
3. SPRZĘT
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość
wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod względem
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera; w
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez
Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów/sprzętu na i z
terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość
wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji
Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową.
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera.
Rozwiązania systemowe oraz stosowanie  materiałów  należy wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność 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
Inżyniera.
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli
wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub
wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach
sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną
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kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT                                        
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:
- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- BHP,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację 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,
- wyposażenie 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
także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę
przekazywania tych informacji Inżynierowi);
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy
do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- 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 nieodpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek,
badań materiałów oraz Robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie,
że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku
gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót
zgodnie z Umową.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie
przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych,
sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że
mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je
do użycia 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.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
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Na zlecenie Inżyniera 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.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone
przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób
zaakceptowany przez Inżyniera .

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, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inżyniera .
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera .

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania
materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność
materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań
wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie
zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że 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, jeżeli nie są objęte certyfikacją
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
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 Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
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 bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone
datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
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● datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
● datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
● uzgodnienie przez Inżyniera 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 Inżyniera,
● daty zarządzania 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 szczególnym 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 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 przedłożone Inżynierowi do
ustosunkowania się.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy
i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:
pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
protokoły przekazania Terenu Budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoły odbioru Robót,
protokoły narad i ustaleń,
korespondencję na budowie.

Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT
Wszyscy uczestnicy, procesu inwestycyjnego opisanego w niniejszej specyfikacji technicznej (w poszczególnych jej
rozdziałach), mają obowiązek , na etapie sporządzania oferty cenowej , sprawdzenia obmiaru robót pod kątem
poprawności wyliczenia ilości jednostek obmiarowych .

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inżyniera na piśmie.

8. ODBIÓR ROBÓT
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera .
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i
uprzednimi ustaleniami.
 
8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.3. Odbiór wstępny 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 Inżyniera.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i
ST .
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, komisja przerwie swoje
czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy
eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość
wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.
8.4. Odbiór końcowy
Odbiór końcowy 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 8.3. „Odbiór wstępny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ustalenia Ogólne
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
Przyjęta podstawa wyceny robót powinna odpowiadać technologii wykonania tych robót, wynikającej z projektu
technicznego oraz zapisów zamieszczonych w niniejszej specyfikacji technicznej.
Wycena musi być kompletna, tzn. musi  obejmować wszystkie czynności niezbędne do wykonania całości robót.
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE  TECHNICZNE  
WYKONANIA I  ODBIORU  ROBÓT  BUDOWLANYCH 

DLA  ZADANIA  PN. : 

NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY ULICY

PARTYZANTÓW

ST 01.00.00 ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

S 00.00.01. WYTYCZENIE OBIEKTU

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących wytyczenia
budynku na działce, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR
EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych S T      
Prace obejmują:

• wyznaczenie osi i krawędzi budynku
• wyznaczenie osi i krawędzi elementów zewnętrznych i zagospodrowania terenu
• wyznaczenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiazującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2. Materiały
Do wykonania robót wg S 00.00.01. konieczne są materiały:

● słupki betonowe
● rury stalowe
● trzpienie stalowe
● pale drewniane

3. Sprzęt 
Do wykonania robót wg S 00.00.01. konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:

• dalmierze
• niwelatory
• miernicze taśmy stalowe

4. Transport
Dowolny rodzaj środków transportu zaakceptowany przez Inżyniera służący do przewozu geodetów i sprzętu.
5. Wykonanie robót
Wyznaczanie krawędzi i narożników budynku należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową i pomiary w terenie.
Należy zaznaczyć mierzone punkty przy pomocy stalowych trzpieni. Osie ścian nośnych należy wyznaczyć w oparciu o
dokumentację projektową i pomiary w terenie. Dokładność mierzenia +-1mm. Usunięcie pali i trzpieni z terenu
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wykonywania prac ziemnych może nastąpić dopiero po zastąpieniu ich odpowiednimi palami wbitymi poza granicami robót
w sposób trwały i jednoznaczny. 
Wszystkie punkty wysokościowe i repery robocze muszą być nawiązane do reperów państwowych. Przed rozpoczęciem
robót Wykonawca powinien założyć nowe punkty wysokościowe (słupki betonowe z bolcem), ustalić ich wysokość w
stosunku do reperów państwowych i chronić je podczas budowy.
Wykonawca zobowiązany jest do:
-bieżącej obsługi geodezyjnej
-sporządzenia inwentaryzacji powykonawczej (operatu geodezyjnego)
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót pomiarowych:

● wysokość reperów +-0,5cm
● wysokość elementów projektowanych +-0,5cm
● dokładność pomiarów poziomych -+1cm/50m

7. Obmiar robót
Roboty objęte ST podlegają rozliczeniu obejmującemu wykonanie wszystkich robót składowych określonych w p.1.3.
8. Odbiór robót
Odbiór robót objętych wg ST S01.00.00. polega na  sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów z Dokumentacją
Projektową.
9. Podstawa płatności
9.1 Wykonawca ponosi koszty związane z bieżącą obsługą geodezyjną 
9.2 wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą (operat geodezyjny)
Wartość  robót geodezyjnych określonych w punkcie 9.1 i 9.2 Wykonawca uwzględnia w kosztach własnych obsługi
inwestycji
10. PRZEPISY  PODSTAWOWE

● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i przepisy

S 00.00.02. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.  WSTĘP
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: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID.
NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST      
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z organizacją placu budowy, a więc:

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

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
Do wykonania i organizacji placu budowy należy stosować materiały określone w projekcie organizacji placu budowy.
3.   Sprzęt
Do wykonania i organizacji, placu budowy należy stosować sprzęt określony w projekcie organizacji placu budowy.
4.   Transport
Transport materiałów,  urządzeń i sprzętu dowolnymi środami transportowymi zaakceptowanymi przez inżyniera.
5.   Wykonanie robót
5.1.   Projekt organizacji placu budowy
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia we własnym zakresie projektu organizacji budowy rozwiązującego
wszystkie zagadnienia wymienione w punkcie 1.3- niniejszej ST wraz z określeniem rodzaju użytych materiałów,
warunków technicznych dla tych materiałów oraz sprzętu i środków transportowych niezbędnych dla wykonania robót
związanych z organizacją placu budowy. Projekt organizacji placu budowy podlega akceptacji przez Inżyniera. Do
obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień dotyczących projektu organizacji
budowy.
5.2.   Zapewnienie dojazdu do placu budowy
Dojazd do placu budowy może odbywać się, zależnie 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 Inżynierem uwzględniając organizację budowy i wykonawców innych Robót
- po tymczasowych drogach prowizorycznych po terenie nie wykupionym przez Zamawiającego, a więc po terenie
wymagającym dzierżawy.
5.3 Dobór sposobu zapewnienia dojazdu do placu budowy zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy
sporządzonym zgodnie z pkt.5.1. niniejszej ST. Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu należy do obowiązków
Wykonawcy.
5.4Zapewnienie terenu pod plac budowy
Plac budowy należy w zasadzie organizować na terenie mieszczącym się w obrębie linii rozgraniczających. W przypadku
technicznej niemożliwości wykorzystania pod plac budowy terenu wywłaszczonego, konieczne będzie zlokalizowanie placu
budowy na terenie wydzierżawionym. Ostateczną lokalizację placu budowy ustali  Wykonawca w projekcie organizacji
placu budowy.
Uzyskanie ewentualnej dzierżawy terenu pod plac budowy należy do obowiązku Wykonawcy. 5.4.   Przełożenie
istniejących urządzeń obcych
Przełożeniu podlegają wszelkie istniejące urządzenia obce kolidujące z płaceni budowy lub uniemożliwiające prowadzenie
robót. Zakres niezbędnych przełożeń urządzeń obcych zawarty będzie w projekcie organizacji placu budowy wraz z
niezbędnymi uzgodnieniami.
5.5.   Zainstalowanie niezbędnych tablic informujących
Wykonawca zobowiązany jest do oznakowania placu budowy w zakresie zgodnym z polskim prawem budowlanym.
5.6.   Zapewnienie środków ochrony środowiska na czas prowadzania robót 
Według zakresu i sposobu określonych w projekcie organizacji placu budowy oraz zgodnie z ST.S.00.00.00, przy czym
należy 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 użytkowników pobliskich tras komunikacyjnych przed zapyleniem i innymi
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niekorzystnymi skutkami prowadzenia robót, wraz z utrzymaniem czystości na drogach dojazdowych i drogach innych
użytkowników, które będą wykorzystywane jako dojazdy.
5.7.   Rekultywacja terenu
Teren placu budowy, dróg dojazdowych do placu budowy a także teren naruszony przez doprowadzenia na plac budowy
mediów doprowadzony być musi po zakończeniu budowy na koszt Wykonawcy do stanu pierwotnego.
6.   Kontrola jakości robót
Kontroli Inżyniera podlegają roboty przy realizacji placu budowy oraz materiały używane dla potrzeb organizacji placu
budowy.
7.   Obmiar robót
Roboty objęte niniejszą ST podlegają rozliczeniu ryczałtowemu obejmującymi wykonanie wszystkich robót składowych
określonych w projekcie organizacji placu budowy zatwierdzonym przez Inżyniera..
8.   Odbiór robót
Odbiorowi podlegają wszystkie elementy składowe wchodzące w zakres robót wg projektu organizacji budowy.
Odbiorów dokonuje się na podstawie stwierdzenia zgodności wykonanych robót z projektem organizacji placu budowy
oraz na podstawie kontroli jakości wg pkt.6. niniejszej ST.
9. Podstawa płatności
Koszty związane z organizacją placu budowy (łącznie z projektem organizacji placu budowy), od momentu jego
przekazania do odbioru końcowego robót ponosi Wykonawca .
10. PRZEPISY  PODSTAWOWE

● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i przepisy

S 01.00.00. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących robót
budowlano-konstrukcyjnych, które zostaną wykonane w ramach:NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR
EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane z robotami budowlano-konstrukcyjnymi, a
więc wykonanie robót pozycji nr 1 do 43 dla etapu pierwszego oraz od 91 do 168 dla etapu drugiego „Przedmiaru robót”
branży budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
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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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju  podano w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .

2.2 Szalowanie

2.2.1Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz pozostałe materiały do budowy
szalunków 
2.2.2Płyty deskowania:
1.Sklejka 
2.W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe;
3. Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o stałej lub zmiennej długości, nie posiadające
elementów pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej niż 25 mm.
2.2.3Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki wchodzące w reakcję z wolnym wapnem
znajdującym się w betonie, powodujące wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających
przywieraniu betonu do deskowania.
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie zawierający kerosenu, o lepkości od 100
do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych
pojemnikach.
2.3 Zbrojenie

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa  - A-I (St3S) i A-IIIN(RB500). wg. Projektu branży konstrukcyjne

2.3.2. Materiały pomocnicze

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki dystansowe pod zbrojenie muszą
odpowiadać celom jakim mają służyć. 
2.4  Beton wg PN-88/B - 06250 o właściwościach :

●●●● klasa betonu B25 W8, wodoszczelny z dodatkiem Penetronu
●●●● Jakość betonu w rozumieniu jego wytrzymałości i trwałości uzyskiwana dzięki spełnieniu warunków i wymagań

do składników oraz składu mieszanki betonowej, właściwości jego przygotowania i zagęszczania oraz pielęgnacji
betonu, jest podstawowym warunkiem odpowiedniej jakości robót związanych z realizacją obiektów betonowych.

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie domieszek, środków i dodatków do betonu:
uplastyczniających, opóźniających lub przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych,
środków do pielęgnacji betonu.
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami laboratorium. Od producenta należy uzyskać
gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak i laboratorium dokumentacji
potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano
domieszkę.

2.4.1. Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-25

2.4.2 Woda

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych substancji zabronionych w normie PN-
88/B-32250.

2.4.3  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-25

● Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń. Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje
chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być
mniejsza od 1%.

● Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny przekraczać
4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku o ostrych krawędziach.

● Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i łamanego żwiru, łamanych
kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren
(długość 5 razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny
przekraczać 2%.

● Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%.
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2.5. Skład mieszanki betonowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy
zagęszczaniu przez wibrowanie 
2.6.  Zaprawy cem.-wapienne  :  służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych, powinny odpowiadać
wymaganiom PN-B-14501, 
2.7  Ściany grubość ścianki 50cm - element ceramiczny ścienny  
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 50P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiązanie
równoważne
2.8  Ściany grubość ścianki 44cm - element ceramiczny ścienny  
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 44P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiązanie
równoważne
2.9  Ściany grubość ścianki 38cm - element ceramiczny ścienny 
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 38P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiązanie
równoważne
2.10  Ściany grubość ścianki 30cm - element ceramiczny ścienny 
Proponuje się zastosować pustak ceramiczny POROTHERM 30P+W firmy WIENERBERGER lub rozwiązanie
równoważne
2.11 Rury wentylacyjne  karbowane spiro fi 15cm
2.12 Cegła kratówka K3   firmy np. HADYKÓWKA lub równoważne
2.13 Drewno sosnowe o właściwościach

● klasa drewna C27
● klasa odporności ogniowej F 0,5

2.14 Impregnaty zabezpieczające:
Zabezpieczenie elementów drewnianych : 
2.15 środek impregnacyjny np. Fobos M-4 -chroniący drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych
oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinią
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, zyskują klasę niezapalnych i nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
2.16 deski drewniane na pióro i wpust na elewacji i na podbitce okapów i dachu impregnowane dwustronnie Sadolinem
Classic lub równoważne (deski impregnowane przed założenim) kolor do akceptacji przez projektanta  po wykoaniu próbek
w trakcie realizacji
3.   Sprzęt
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ
zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane przy zastosowaniu sprzętu mechanicznego do wykonania i układania mieszanki
betonowej. Do wytwarzania mieszanki betonowej musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe dozowanie składników
oraz betoniarka przeciwbieżna.
Roboty murarskie muszą być wykonane ręcznie. Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe
dozowanie składników oraz betoniarka przeciwbieżna. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód samowyładowczy
-  rusztowania
-  betoniarka
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót betonowych
można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek,
transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
-  Transport mieszanki betonowej
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Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników,
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w
wymaganiach technologicznych. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, przetransportowany przy użyciu
samochodów-betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić wymieniony powyżej czas. Wymaga
ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego realizacją umowy.
-  Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
-  Transport  cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08
-  Transport elementów prefabrykowanych wg. zaleceń producenta

Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać
na podkładach drewnianych
5.   Składowanie
-  Cement ,
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem,
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
-  Wapno
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem,
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
-  Kruszywa
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
-  Pustaki, ceramiczne
Pustaki ceramiczne  w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość
przeliczenia. Pustaki ceramiczne nie  mogą być składowana na otwartej przestrzeni
Materiały ścienne powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem. 
6.   Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
6.1.Roboty betoniarskie

• Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
• Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

-Wytwarzanie mieszanki betonowej
Dozowanie składników:

• Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością:
2% – przy dozowaniu cementu i wody
3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

• Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
-Mieszanie składników

• Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu (zabrania się
stosowania mieszarek wolnospadowych).

• Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
-Podawanie i układanie mieszanki betonowej

• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

• Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość
otuliny.

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W
przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m).
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• Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna
uwzględniać następujące zalecenia:

● w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu
pompy, bądź też za pośrednictwem rynny,

● warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi,
● przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu pompy. W

płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne.
-Zagęszczanie betonu
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad:

• Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o średnicy nie
większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej.

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora.
• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 cm w warstwę

poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 sekund po czym wyjmować powoli w
stanie wibrującym.

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m.

• Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się
jednakowymi drganiami na całej długości.

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od
30 do 60 sekund.

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5
m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały
martwe pola. Mocowanie wibratorów powinno być trwałe i sztywne.

-Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń
głównych.

• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia
betonu stwardniałego ze świeżym przez:

● usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa
cementowego,

● obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do
zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi
należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu.

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu.
-Wymagania przy pracy w nocy.
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze przygotowanie
odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.
-Pobranie próbek i badanie.

• Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

• Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości
zastosowanych zabiegów technologicznych.

• Badania powinny obejmować:
● badanie składników betonu
● badanie mieszanki betonowej
● badanie betonu.

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
-Temperatura otoczenia

• Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki
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umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.
• W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody

Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni.

-Zabezpieczenie podczas opadów
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni świeżego betonu.
-Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

• Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa.

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

• Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć
działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

Pielęgnacja betonu
-Materiały i sposoby pielęgnacji betonu

• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i
nasłonecznieniem.

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

• Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z
następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości
pielęgnowanej powierzchni.

• Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004.
• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.

-Okres pielęgnacji
• Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu

normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania.
• Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla

konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla
prefabrykatów.

Wykańczanie powierzchni betonu
-Równość powierzchni i tolerancji.
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania:

• wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa,
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię,

• pęknięcia są niedopuszczalne,
• rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu

min. 2,5cm,
• pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie mniejsze niż

2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany,
• równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom

normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.
-Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji należy:

• wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody bezpośrednio po
rozebraniu szalunków,

• raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby otrzymać
równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,

• wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować wilgotną
szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste.

-Wykonanie podbetonu
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej w projekcie
technicznym.
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Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych wg
projektu technicznego.
6. 2 Wznoszenie murów
Mury należy wznosić równomiernie na całej długości, a ściany podłużne i poprzeczne wykonywać jednocześnie z
odpowiednim wzajemnym przewiązaniem lub zakotwieniem. Mury konstrukcyjne jednej kondygnacji powinny być
powiązane jednakowo przy użyciu jednego rodzaju zaprawy. Do wznoszenia ścian murowanych należy używać elementów
czystych, nie uszkodzonych, odpowiadających wymaganiom przedmiotowych norm lub innym warunkom technicznym.
Elementy przed ułożeniem w murze zwilża się wodą. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów /7 dni/ lub gdy
występują opady ciągłe, mury należy zabezpieczyć przez osłonięcie ich od góry pasem papy lub folii. Ścian murowanych
nie należy tynkować bezpośrednio po ich wykonaniu, dając w ten sposób możliwość odparowania wody
technologicznej.Zaprawę przeznaczoną do wznoszenia murów należy przygotowywać w pozycjach umożliwiających jej
zużycie w określonym czasie przy danym froncie robót murarskich. Czas ten, liczony od chwili zarobienia zaprawy, nie
powinien przekraczać: 3 godz. dla zaprawy cementowo-wapiennej, 2 godz. dla zaprawy cementowej. Dozowanie
składników zaprawy odbywa się objętościowo, a rodzaj, markę i konsystencję zaprawy dobiera się zależnie od jej
przeznaczenia. Wytrzymałość zaprawy jest zawsze mniejsza niż wytrzymałość elementu ściennego, spoiny nie powinny być
zatem zbyt grube. Na skutek wysychania zaprawy i nacisku górnych warstw zbyt duża grubość spoiny doprowadzi bowiem
do nadmiernego osiadania muru i zmniejszenia jego wytrzymałości. Grubość spoiny powinna być nie tylko niezbyt duża,
lecz także jednakowa na całej długości. W murach przyjmuje się grubość spoin wg. zaleceń producenta elementów
ściennych. Należy przestrzegać grubości zaprawy na całej długości muru przez zastosowanie podkładek zabezpieczających
przed osiadaniem świeżych warstw muru.
Nadproża żelbetowe w murach nośnych wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową zapewniając czas na osiągnięcie
wytrzymałości przed obciążaniem.
6.6 Wykonanie stropów 
Warunkiem przystąpienia do robót jest wykonanie podpór stropu oraz ich wypoziomowanie zgodnie z zaleceniami
producenta.
Ułożenie  stropów prefabrykowanych zgodnie z zaleceniami producenta. Należy zapewnić oparcie belek prefabrykowanych
na poduszce betonowej gr. 2cm na pustakach ceramicznych.
Belki i podciągi żelbetowe przenoszące obciążenia ze stropów muszą być wykonane wcześniej tak by osiągnąć
wytrzymałość przed obciążeniem. Wieńce oraz elementy stropów wylewane na mokro muszą być wykonane razem ze
stropami. Wykonanie belek, wieńców  i podciągów żelbetowych wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową

6.3 Wykonywanie zbrojenia
Czystość powierzchni zbrojenia.

• Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota,

• Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.

• Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

Przygotowanie zbrojenia.
• Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
• Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem

postanowień normy PN-B-03264:2002.
• Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
• Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

Montaż zbrojenia.
• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i

montażowych.
• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
• Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego.
• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w

projekcie.
• Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi

lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.
7. Kontrola jakości robót.
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

Szalunków
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Zbrojenia
Cementu i kruszyw do betonu
Receptury betonu
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania
Dokładności prac wykończeniowych
Pielęgnacji betonu.

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót rozbiórkowych z
projektem organizacji robót i przepisami BIOZ

7.1  Kontrola jakości betonów.

Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców,
producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych niniejszym
działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa.

Beton powinien być wykonywany na podstawie receptury laboratoryjnej, opracowanej dla każdej partii kruszywa.
Spełnienie pozostałych warunków wymaganych w stosunku do betonu powinno być podane na ateście mieszanki
betonowej, na podstawie badań laboratoryjnych u producenta. Na stanowisku betonowania co najmniej 2 razy w czasie
zmiany roboczej należy sprawdzić konsystencję betonu. W celu sprawdzenia wytrzymałości na ściskanie należy pobrać
próbki betonu w ilości nie mniejszej niż : 
-3 próbki na partię betonu, 
-1 próbkę na 50 m3,
-1  próbkę na 100 zarobów.
7.2 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały

7.3. Materiały ceramiczne
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie:

• sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji
technicznej,

• próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:
● wymiarów i kształtu 
● liczby szczerb i pęknięć,
● odporności na uderzenia,
● przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu).

7.4 . Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób
podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7.5. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli

Rodzaj odchyłek
Dopuszczalne odchyłki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
– na 1 metrze długości
– na całej powierzchni

3 
10

6
20

Odchylenia od pionu
– na wysokości 1 m
– na wysokości kondygnacji
– na całej wysokości

3
6

20

6
10
30

Odchylenia każdej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
15

2
30

Odchylenia górnej warstwy od poziomu
– na 1 m długości
– na całej długości

1
10

2
10
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Odchylenia wymiarów otworów w świetle 
o wymiarach:
do 100 cm                 szerokość
                                  wysokość
ponad 100 cm
                                  szerokość
                                  wysokość

+6, –3
+15, –1

+10, –5
+15, –10

+6, –3
+15, –10 

+10, –5
+15, –10

7.6 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
 8. Obmiar robót.
 Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze
9. Odbiór robót.
- sprawdzenie wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej. 
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie grubości zaprawy
- odbiór zbrojenia przed betonowaniem
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :
- zbrojenie nadproży żelbetowych
- odbiór zbrojenia przed betonowaniem
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.3  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiarów przekroju poprzecznego elementów konstrukcji betonowych i 
żelbetowych + 8mm,
- odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi ścian z cegły  na  wysokości kondygnacji + 6mm,
- odchylenie, przesunięcie płyty stropowej w pionie + 5 mm,
10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr
13 p. 93 )

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE
NORMY  I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ. 

11.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykły
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711- Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie. 

20



S 02.00.00. POKRYCIE DACHU

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących pokrycia
dachu, które zostaną wykonane w ramach:NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID. NR
DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem pokrycia dachu, a więc
wykonanie robót pozycji nr 169 do 195 dla etapu drugiego „Przedmiaru robót” branży budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1 Membrana pod pokrycie z blachy odporna na działanie wody
2.2 Blacha powlekana „gontopodobna" Decra Icopal kolor czarny z wentylacją połaci pośrednią i w szczycie zgodnie z
zaleceniami producenta systemu
2.3 Obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej grubość 0.7mm Quartz Zinc wg firmy np.KRAK-ZINC lub
RHEINZINK lub równoważne
kolor ciemny popielaty
2.4 Rynny i rury spustowe stalowe  wg rozwiązania systemowego z blachy cynkowo-tytanowej grubość 0.7mm Quartz Zinc
wg firmy np.KRAK-ZINC lub RHEINZINK lub równoważne
2.5 Drewno sosnowe o właściwościach

● klasa drewna C27
● klasa odporności ogniowej F 0,5

2.6 Impregnaty zabezpieczające:
Zabezpieczenie elementów drewnianych : 
2.7 środek impregnacyjny np. Fobos M-4 -chroniący drewno przed działaniem ognia, grzybów domowych i pleśniowych
oraz owadów - technicznych szkodników drewna. Elementy drewniane zabezpieczone tym preparatem, zgodnie z opinią
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie, zyskują klasę niezapalnych i nierozprzestrzeniających ognia (NRO). 
2.8 deski drewniane na pióro i wpust na elewacji i na podbitce okapów i dachu impregnowane dwustronnie Sadolinem
Classic lub równoważne (deski impregnowane przed założenim) kolor do akceptacji przez projektanta  po wykoaniu próbek
w trakcie realizacji
2.10 Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej grubość 0.7mm na rąbek stojący 43cm  Quartz Zinc wg firmy np.KRAK-ZINC
lub RHEINZINK lub równoważne
3.   Sprzęt
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód samowyładowczy
-  rusztowania
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
-  Transport elementów więźby oraz prefabrykowanych
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na
podkładach drewnianych, zabezpieczając przed przemieszczaniem.
5.   Składowanie
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Materiały drewniane powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem.
Należy zwrócić uwagę na sposób składowania uniemożliwiający deformację elementów drewnianych. Poszczególne
elementy powinny być posegregowane.
6.   Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
Wykonanie robót zgodnie z rozwiązaniami systemowymi producenta i dokumentacją projektową. 
Pokrycie z blachy powlekanej gontopodobnej DECRA ICOPAL wg systemu producenta ze wszystkimi elementami
dodatkowymi np. wentylacja połaci. Pod pokrycie na deskjowanie należy dać folię wstępnego krycia, która zabezpieczy
warstwy dachu przed ewentualnymi zaciekami wody roztopowej w zimie. 
Pokrycie z blachy cynkowo-tytanowej grubość 0.7mm na rąbek stojący 43cm  Quartz Zinc wg firmy np.KRAK-ZINC lub
RHEINZINK lub równoważne układanej na deskowaniu pełnym z membraną separacyjną. Do systemu pokrycia stosować
elementy "dodatkowe" systemowe np.  stopnie i ławy kominiarskie, obróbki wszystkich otworów w dachu, obróbki
blacharskie , rynny i rury spustowe z cynkowo-tytanowej , kominy ponad dachem z cegły klinkierowej kolor żółty, czapa
żelbetowa z betonu b25 z dodatkiem Penetronu z obróbką blacharską z blachy cynkowo-tytanowej, żaluzje otworów
wentylacyjnych wykonać z blachy cynkowo-tytanowej. 
7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać prawidłowość  ułożenia wiatroizolacji 
7.3 Sprawdzać dokładność wykonania obróbek przy kominach i wyłazach dachowych
7.4 Sprawdzać prawidłowość mocowania rynien i rur spustowych
7.5 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Jednostką obmiaru jest 1m2 pokrycia dachowego,  ilość elementów odwodnienia . Ilość robót określa się na podstawie
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie dokładności  wykonania obróbek przy kominach i wyłazach dachowych
- sprawdzenie sposób mocowania rynien i rur spustowych
-sprawdzenie szczelności pokrycia dachowego
9.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie :
- sprawdzenie połączenia elementów więźby dachowej
- sprawdzenie prawidłowość  ułożenia wiatroizolacji 
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i przepisy
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S 03.00.00. ELEMENTY ŚLUSARSKO-KOWALSKIE,  STOLARKA 

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących elementów
ślusarsko-kowalskich i stolarki, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI
BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW
DZIAŁKI NR EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem elementów ślusarsko-
kowalskich i stolarki, a więc wykonanie robót pozycji nr 44 do 54 dla etapu pierwszego oraz 196 do 214 dla etapu drugiego
„Przedmiaru robót” branży budowalnej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały

● Wymiary i sposób otwierania skrzydeł okiennych i drzwiowych - wg zestawienia stolarki,
● Do uszczelnienia okien można stosować następujące materiały:

do uszczelnień wewnętrznych –masy silikonowe, akrylowe, taśmy i folie do uszczelnień środkowych – pianka
poliuretanowa
do uszczelnień zewnętrznych masy silikonowe

● Odporność na przedostawanie się do wnętrza wody opadowej - okna powinny być całkowicie
szczelne przy zraszaniu ich wodą 
2.1.  Stolarka okienna wg. zestawienia stolarki okiennej rysunki projektu wykonawczego branży architektonicznej
2.2.  Stolarka drzwiowa wg. zestawienia stolarki drzwiowej rysunki  projektu wykonawczego branży architektonicznej
2.3.   STOLARKA OKIENNA PCV np. Oknoplast profil Orion Plus szyba Thermoline  lub równoważne – z okleiną
drewnopodobną dwustronną kolor orzech włoski

-wszystkie okna z funkcją okucia rozszczelniającego - mikrowentylacja,
-w oknach pomieszczeń wentylowanych grawitacyjnie w ramie okiennej  zamontować nawiewnik regulowany
np. AERECO lub równoważne
-szyba Thermoline o współczynniku przenikania ciepła 1,0 W/m2K, szkło zwykłe

2.4.  Stolarka drzwiowa  zgodna z PN-72 / B - 92000
• okucia zgodnie z PN-75 / B - 94000
• ościeżnice stalowe zgodne z PN/B – 02100
• ościeżnice systemowe drewniane

2.5 Balustrady wewnętrzne oraz pochwyty przy ścianach klatki schodowej  stal nierdzewna konstrukcja rury pionowe,
szprosy poziome z rur fi16mm pochwyt drewniany (zabezpieczony przed zjeżdżaniem uczniów) rozwiązanie systemowe wg
firmy "MESLA" 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 37 lub równoważne

• balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych – profil stalowy 50x50mm ze stali nierdzewnej  rozwiązanie
systemowe wg firmy "MESLA" pochwyty na wysokości 75cm i 90 cm

drabinki stalowe szerokości 50cm z rury fi40mm malowane proszkowo kolor RAL 9006 do wyłazów na dach z klatek
schodowych
2.6 okna aluminiowe rozwieralno-uchylne wraz z częścią stałą -CS86-HI- wg firmy Reynaers lub równoważne
3.   Sprzęt
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód dostawczy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
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Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach dostawczych. Elementy należy rozmieszczać, układać na
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały
nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem
6.   Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
6.1. Przygotowanie ościeży Przed osadzeniem okien i drzwi należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego
ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża,
ościeże naprawić i oczyścić. 
6.2 Osadzanie stolarki okiennej. 

Mocowanie stolarki w ścianach należy wykonać zgodnie z wytycznymi producenta stolarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach elementy kotwiące osadzić w
ościeżach. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a
ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Ustawienie okna należy
sprawdzić w pionie i poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna.
Różnice wymiarów na przekątnych nie powinny być większe od: 
- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 
- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 
- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m 
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Skrzydła powinny
rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy. Osadzone
okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
6.3. Osadzenie parapetów 
Parapet zewnętrzny powinien być podsunięty pod ramę okna Nie wolno zasłaniać zakładanymi parapetami otworów
wypływowych. Parapet powinien być zamontowany w sposób gwarantujący odpływ wody na zewnątrz otworu okiennego. 
6.4.  PARAPETY

● wewnętrzne – MDF– kolor buk, szerokość 50cm , długość otworu okiennego + po 3cm wpuszczony w ścianę
● zewnętrzne – blacha cynkowo-tytanowa grubość 0.7mm Quartz Zinc wg firmy np.KRAK-ZINC lub

RHEINZINK lub równoważne
6.5.  BALUSTRADY

● Balustrady wewnętrzne oraz pochwyty przy ścianach klatki schodowej  stal nierdzewna konstrukcja rury pionowe,
szprosy poziome z rur fi16mm pochwyt drewniany (zabezpieczony przed zjeżdżaniem uczniów) rozwiązanie
systemowe wg firmy "MESLA" 33-300 Nowy Sącz ul. Zawiszy Czarnego 37 lub równoważne

• balustrada przy pochylni dla niepełnosprawnych – profil stalowy 50x50mm ze stali nierdzewnej  rozwiązanie
systemowe wg firmy "MESLA" pochwyty na wysokości 75cm i 90 cm

drabinki stalowe szerokości 50cm z rury fi40mm malowane proszkowo kolor RAL 9006 do wyłazów na dach z
klatek

7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać osadzenie elementów stalowych w murze i posadzce
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie osadzenia elementów stalowych w murze i posadzce
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej na 
długości łaty 2,0m  + 2 mm,
10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
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11. Przepisy podstawowe
● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i przepisy

11.1 Zalecane normy - Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w
tym w szczególności: PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

S 04.00.00. TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących tynków i
okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach:NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR
EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynków i okładzin
wewnętrznych i malowania, a więc wykonanie robót pozycji nr 55 do 64 dla etapu pierwszego oraz 215 do 239 dla etapu
drugiego  „Przedmiaru robót” branży budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1.  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.
2.2.   Zaprawy  i tynki : cementowo - wapienne służą do połączenia elementów ceramicznych i betonowych, powinny
odpowiadać wymaganiom PN-B-14501.
2.3. Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do zapraw
2.4  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do zapraw
2.5 Płytki gresowe  30x30 kolor jasno beżowy „NOWA GALA Quarzite QZ 01 polerowana” lub równoważne 
2.6 Narożniki stalowe podtynkowe
2.7  Tynk  wewnętrzny III kategorii , PN-B-30042:1997
2.8 Preparat gruntujący INTER-GRUNT
- do gruntowania gładkich podłoży mineralnych pod tynki gipsowe , służy do gruntowania podłoży mineralnych wewnątrz
pomieszczeń, szczególnie gładkich podłoży o wysokiej gęstości i niewielkiej chłonności. preparat stosuje się na podłoża
betonowe przed wykonywaniem tynków gipsowych, gipsowych mas tynkarskich, gipsowych mas szpachlowych, klejów
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gipsowych i tynków akrylowych.
2.9 Emulsja gruntująca EURO-GRUNT
- do gruntowania chłonnych i porowatych podłoży mineralnych pod tynki gipsowe gotowa emulsja gruntująca euro-grunt
służy do gruntowania porowatych, chłonnych powierzchni wewnętrznych szczególnie podłoży z cegły, pustaków
ceramicznych. Emulsja euro-grunt dzięki dużej zdolności penetracji, wnika w głąb, wzmacniając je i zmniejszając ich
chłonność. Preparat stosuje się pod gipsowe masy szpachlowe i wyprawy tynkarskie, kleje gipsowe oraz farby dyspersyjne.
Spoiwa gipsowe położone na zagruntowane euro-gruntem podłoża dzięki zmniejszeniu i wyrównaniu chłonności nie są
narażone na odparzenia oraz nierówne wiązanie. Emulsja gruntująca EURO-GRUNT nie zmydla się, przepuszcza parę
wodną, nadaje się do stosowania na suchym podłożu. Emulsja zwiększa przyczepność do powierzchni, jej elastyczność, a
także reguluje proces chłonności podłoża. Na zagruntowanym podłożu tynki i gładzie gipsowe wiążą i wysychają
równomiernie.  
2.10 Kratki wentylacyjne PCV 
3.   Sprzęt
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód ciężarowy
-  rusztowania
-  agregat tynkarski
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały
nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem
6.   Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta.

6.1 Nakładanie tynków na ściany ceramiczne
Podłoże pod tynk musi być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, równomiernie chłonne, szorstkie, suche,
odpylone, wolne od zanieczyszczeń i wykwitów, nie zamarznięte. Podłoża betonowe o dużej gęstości i niewielkiej
chłonności, zanieczyszczone środkami antyadhezyjnymi należy oczyścić z kurzu i zatłuszczeń (zmyć wodą z dodatkiem
detergentu), a następnie zagruntować Preparatem Gruntującym INTER-GRUNT. Podłoża bardzo chłonne oraz
nierównomiernie chłonne po usunięciu kurzu i luźnych elementów należy zagruntować Emulsją Gruntującą EURO-
GRUNT. Wszystkie stykające się z zaprawą elementy stalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. Zaprawy tej nie
stosuje się na podłoża drewniane, metalowe i z tworzyw sztucznych. Wilgotność podłoża, na które ma być nanoszona
zaprawa gipsowa nie może przekraczać 3%. 
Ogólne zasady wykonywania tynków

● Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i
okienne.

● Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

● Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek
poniżej 0°C.

W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających,
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

● Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem
dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1
tygodnia, zwilżane wodą.

Przygotowanie podłoży
Spoiny w murach 
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W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-
10 mm.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji
tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie
lampą benzynową.
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.
7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać grubość nakładanego tynku i wyrównanie powierzchni
7.3 Sprawdzić stopień dokładności klejenia płytek ceramicznych
7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
7.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

● sprawdzenie wyglądu powierzchni,
● sprawdzenie wsiąkliwości,
● sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
● sprawdzenie czystości,

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości
należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s.
8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie stopnia równości ścian tynkowanych i obłożonych płytkami ceramicznymi
- odbiór tynków  należy przeprowadzić wg PN-70/B-10100 jak dla III kategorii tynków , sprawdzeniu podlegają:

• przygotowanie podłoży /czystość, stabilność, gruntowanie/, 
• rodzaj zastosowanych materiałów /deklaracja zgodności/, 
• grubość tynku /średnia grubość tynku 10 mm/, 
• przyczepność tynku do podłoża /nie mniej niż 0,3 MPa/, 
• występowanie wad i uszkodzeń powierzchni, 
• prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.

9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

Odbiór tynków

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją
techniczną.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż
3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

● pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,
● poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).
Niedopuszczalne są następujące wady:

● wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z podłoża,
pilśni itp.,

● trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności
tynku do podłoża.

10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
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11. Przepisy podstawowe
● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

S 05.00.00. PODŁOŻA I POSADZKI

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących podłoży i
posadzek, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID.
NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem podłoży i posadzek, a więc
wykonanie robót pozycji nr 65 do 74  dla etapu pierwszego oraz 240do 291 dla etapu drugiego„Przedmiaru robót” branży
budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1. Piasek
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.2. Żwir płukany 
Materiałem do wykonania podsypki powinien  być żwir  o grubości ziaren  od 1,5-2cm. Powinien  być jednorodny, bez
zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny. 
2.3  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10
2.4  Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10
2.5  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.
2.6 Cement  wg PN-88/B - 30000  
2.7 Płytki  gresowe  podłogowe  gatunek I firmy Nowa Gala QUARZITE QZ 12 (jasny beż) układane ortogonalnie,  wg.
PN-EN 87 o właściwościach: 

● oznaczenie ścieralności - klatka schodowa i schody  - klasa IV
● oznaczenie nasiąkliwości   - poniżej 0,1%
● oznaczenie wytrzymałości na zginanie   - min 50 MPa
● twardość wg skali MOHSA  min 8
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2.8 Listwy maskujące na połączeniu dwóch rodzajów podłóg- aluminium
2.9 wykładzina PCV z atestem Gamrat NORMA 43 kolor beżowy 1160 0002 0 lub równoważne
2.10 Suche podkłady posadzkowe np. Fermacel E22 gr. 2 x 12,5mm
2.11 Papa elastomerowa podkładowa  termozgrzewalna o właściwościach:

● obciążenie zrywające wzdłużne / poprzeczne : min. 800 / 800 N
● odporność cieplna  na 100oC - odporna
● szczelność 4 bary / 24 h

2.12  Folia  pcv  szczelnie o właściwościach:
● wytrzymałość na rozciąganie 200 N / 5 cm
● temperatura użytkowania od - 30 do + 80 oC
● klasa palności B2

2.13 Styropian SILVER FUNDAMENT firmy Organika ,lub rozwiązanie równoważne
2.14  Styropian wg. PN-B20130 o właściwościach : 

● odmiana FS - samogasnący zawierający środki obniżające palność
● współczynnik  przewodzenia ciepła  = 0,037 W/mK
● chłonność wody 65 %
● paroprzepuszczalność  = 18-36 mg/(Pa h m)
● odporność na ściskanie 154 kPa
● gęstość pozorna nie mniejsza niż 20 kg/m3

2.15 Masy asfaltowo-polimerowe -izolacja pionowa ścian z roztworu dopuszczonego do stosowania ze styropianem
2.16 Schody zewnętrzne- płyty z granitu płomieniowanego  grubości 3cm układanego na kleju i fugowane - granit
płomieniowany „Strzegomski” wg firmy ASTONE SERVICE lub równoważne,  kolor szary płyty w formacie 35x35cm,
stopnie schodów bez nosków, układanie kleju i fugowanie wg systemu firmy SOPRO lub równoważne
3.   Sprzęt
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód ciężarowy
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  betoniarka
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu i najlepiej pod zadaszeniem. Materiały
nie mogą mieć styku bezpośrednio z podłożem. Panele podłogowe nie mogą być magazynowane na zewnątrz budynku.
6.   Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.

6.1.     Wylewki i warstwy wyrównawcze pod posadzki  
• Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie –

12 MPa, na zginanie – 3 Mpa.
• Wylewka betonowa zbrojona siatkami z drutu stalowego
• Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i

zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
• Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.
• W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.
• Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna

być niższa niż 5°C.
• Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.
• Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie

powinna być większa niż 400 kg/m3.
• Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym
wyrównaniem i zatarciem.
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• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym
spadkiem.
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać
większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub
pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

• W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym
• pod wykładzinę PCV Gamrat lub równoważne wylewka musi być gładka, mocna i odpowiadać wymogom

producenta wykładziny
6.2 Posadzki: 

● płytki gresowe  30x30 kolor jasno beżowy np. „NOWA GALA Quarzite QZ12 naturalna” lub równoważne 
● klatki schodowe - płytki gresowe  30x30 kolor jasno beżowy np. „NOWA GALA Quarzite QZ13 naturalna” lub

równoważne + cokół na wysokość 15,0 cm zlicowany z wykończoną ścianą. 
●  wykładzina PCV z atestem Gamrat kolor beżowy lub równoważne, 

uwaga : 
● w miejscach łączenia dwóch różnych materiałów wykończeniowych posadzki należy zamontować listwy

maskujące mosiężne przykręcane do podłoża.
7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać grubość warstw podłóg
7.3 Sprawdzić szczelność połączenia izolacji 
7.4 Sprawdzić przygotowanie wylewek pod posadzki
7.5 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową

-   sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową  

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z
zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom technicznym.
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Odbiór powinien obejmować:
● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,
● sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę

wzrokową,
● sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych

w czasie wykonywania posadzki.
● sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prostoliniowości należy

wykonać za pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za
pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

● sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez ocenę
wzrokową.

10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,
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● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

S 06.00.00. ROBOTY Z PREFABRYKATÓW GIPSOWYCH

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących prefabrykatów
gipsowych, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID.
NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót z prefabrykatów
gipsowych,  a więc wykonanie robót pozycji nr 75 do 77 dla etapu pierwszego oraz 82 do 94 dla etapu drugiego
„Przedmiaru robót” branży budowlanej
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1 Płyty kartonowo  GKF gipsowe 1,25cm i 1,5cm  firmy NIDAGIPS lub równoważne
Właściwości płyt GKF:

● masa 58,0 kg/m2

● odporność ogniowa min. 1 godz.
● zawartość pierwiastków promieniotwórczych :Ra - 226  20 Bq/kg,  Th - 228  9  Bq/kg,  K - 40  70  Bq/kg

Proponuje się zastosować płyty kartonowo - gipsowe np. firmy NIDA GIPS GS 100 GKF 
2.2  Wełna mineralna  Rockwool  do poddaszy lub równoważne 
3.   Sprzęt
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód ciężarowy
-  rusztowania
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na
podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu pod zadaszeniem. Materiały nie mogą
mieć styku bezpośrednio z podłożem
6.   Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta wg rozwiązań systemowych.
6.1 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych wszystkie roboty wykonać zgodnie z systemem NIDAGIPS 

6.2 Wykonywanie obudowy szachtów instalacyjnych w systemie NIDAGIPS z wełną mineralną 
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wszystkie roboty wykonać zgodnie z systemem NIDAGIPS  dla obudowy szachtów 

7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
− sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
− Odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-kartonowych od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej

nie powinny być większe niż 1 mm/1 m.
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr
13 p. 93 )

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE
NORMY  I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

S 07.00.00. MALOWANIE

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących tynków i
okładzin wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach:NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR
EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem malowania, a więc wykonanie
robót pozycji nr 78 do 79 oraz 295 do 296 dla etapu drugiego „Przedmiaru robót” branży  budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
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2.    Materiały
2.1 Farba półmatowa BECKERS Elegant Väggfärg Matt [7] kolor kremowy oraz gruntowanie farbą BECKERS  SCOTTE
GRUND lub SCOTTE PATENTFÄRG-  lub równoważne
3.   Sprzęt
Roboty wykończeniowe muszą być wykonane ręcznie przy użyciu sprzętu mechanicznego.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  rusztowania
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
Transport wg uznania Wykonawcy.
5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane w miejscu przewiewnym, na suchym podłożu
6.   Wykonanie robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
Wszystkie roboty wykonać zgodnie z technologią i zaleceniami producenta.

6.1 Ogólne wytyczne wykonania malowania:
Malowanie wykonać zgodnie z systemem producenta.
Należy stosować się także do ogólnych zasad:
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym
pomieszczenia należy ogrzewać.
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można
dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów
wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

● całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),
● całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,
● całkowitym ułożeniu posadzek,
● usunięciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podłoży

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą
cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą.

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla
danego typu farby podkładowej.

Gruntowanie.

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 lub stosować odpowiedni grunt.

Wykonywania powłok malarskich

Powłoki powinny równomiernie pokrywać podłoże, 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..
7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać grubość nakładanego tynku i wyrównanie powierzchni
7.3 Sprawdzić stopień dokładności klejenia płytek ceramicznych
7.4 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
7.5 Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

● sprawdzenie wyglądu powierzchni,
● sprawdzenie wyschnięcia podłoża,
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● sprawdzenie czystości,

Roboty malarskie.

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:
● nie wcześniej niż po 7 dniach,

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmować:
● sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
● sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z
badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.

10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami),
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony
zdrowia,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających
zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi,

● Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych,

● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

S 08.00.00. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót dotyczących tynków i
okładzin zewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR
EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem tynków i okładzin
zewnętrznych, a więc wykonanie robót pozycji nr 297 do 328 dla etapu drugiego „Przedmiaru robót” branży budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1 Płyty styropianowe systemu ocieplenia ścian „PLATINUM ŚCIANA” wg. Firmy Organika lub równoważne Deklaracja
zgodności CE Z Normą EN 13163:2004

● Współczynnik przewodności cieplnej λdekl W/mK max 0,033
2.2 Blacha powlekana do obróbek blacharskich kolor popileaty
2.3 Styropian SILVER FUNDAMENT firmy Organika ,lub rozwiązanie równoważne
2.4 Folia wytłaczana pcv „Fondaline”
2.5 Schody zewnętrzne i pochylnie- płyty z granitu płomieniowanego  grubości 3cm układanego na kleju i fugowane -
granit płomieniowany „Strzegomski” wg firmy ASTONE SERVICE lub równoważne,  kolor szary płyty w formacie
35x35cm, stopnie schodów bez nosków, układanie kleju i fugowanie wg systemu firmy SOPRO lub równoważne
3.   Sprzęt
Roboty przy elewacji  muszą być wykonane ręcznie.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  rusztowania
- agregat tynkarski
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
5.   Składowanie
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku.
6. Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
Wykonanie robót zgodnie z systemem i zaleceniami producenta i projektem wykonawczym z zastosowaniem materiałów
spełniających wymagania ochrony cieplnej.
Ściany ocieplone metodą  ”lekką”  firmy Sto Therm Classic lub rozwiązanie równoważne poparte certyfikatem, grubość
ocieplenia 12,0 cm. Wykończenie tynkiem silikonowym barwionym w masie kolor pastelowy, ostateczny kolor należy
uzgodnić z projektantem po wybraniu konkretnego systemu dociepleń i wzornika kolorów.
cokół - po ociepleniu styropianem „silver fundament –termo-organika” 12cm lub równoważne – wykończenie okładzina z
piaskowca ciętego bezowego gr 4cm na kleju z fugowaniem
7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać przygotowanie podłoży pod klejenie płyt styropianowych
7.3 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie pionów elewacji, obróbek narożników i parapetów
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
9.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie powierzchni  od płaszczyzny na wysokości kondygnacji  i odchylenie krawędzi od linii prostej na długości łaty
2,0m  +5 mm,
10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr
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13 p. 93 )
● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania

niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).
WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE
NORMY  I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

● PN-B-20130:1999/Az1:2001Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe.
● Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  wykonać  w  oparciu  o  aktualne  obowiązujące  normy  i  przepisy

ST 11.00.00. ROBOTY INSTALACYJNE

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących robót
instalacyjnych,  które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU
SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID.
NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem robót instalacyjnych. 
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.   Sprzęt
Do montażu dźwigu należy używać sprzęty wymaganego przez producenta
3.   Transport
Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
4.   Składowanie
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
Wykonanie robót pod nadzorem i zgodnie z zaleceniami producenta i dokumentacją projektową.
Dostarczenie oraz montaż dźwigu osobowego: typ MRLG3VF630AA, udźwig 630 kg lub 8 osób, wg Krakdźwig lub równoważne

Projekt przewiduje budowę szyby windowego. Szyb dostosowany został do dźwigu osobowego z napędem elektrycznym, 6-
przystankowego KRAKDŹWIG – rozwiązanie systemowe lub równoważne np. firmy KER-LIFT Kraków. 
Płyta fundamentowa oraz ściany podszybia – żelbetowa. 
W pierwszym etapie realizacji przewidziano 4 przystanki, w drugim etapie po nadbudowie budynku szyb i urządzenie
dźwigowe nadbudowane będzie o kolejne 2 przystanki. 
Do wykonania szybu dźwigowego rozpatrywać łącznie rysunki architektoniczne i konstrukcyjne, sprawdzić poziomy
kondygnacji po wykonaniu wyburzeń stropu w miejscu szybu, w przypadku rozbieżności w projektowanych wymiarach
dostosować szyb dźwigowy i mechanizm dźwigu do istniejących wymiarów kondygnacji, powiadomić dostawcę dźwigu i
projektanta.
Przed przystapieniem do wykonywania szybu dźwigowego należy sprawdzić u dostawcy dostępność konkretnego modelu i
sprawdzić wymiary wewnętrzne szybu dźwigowego wg wytycznych dostawcy i producenta dźwigu
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 - dźwig "MRLG3VF630AA   i = 5 " Oferta nr 516/09 -Przedsiębiorstwo Robót Dźwigowych „KRAKDŹWIG" sp. jawna
31-223 Kraków , ul. H. Pachońskiego 9 – lub równoważne np. firmy KER-LIFT Kraków.

UWAGA: WYKONANIE SZYBU ŻELBETOWEGO ORAZ ZAMÓWIENIE DŻWIGU UZGODNIĆ Z
PRODUCENTEM  I DOSTAWCĄ DŹWIGU

Montażu dźwigu mogą wykonywać jedynie osoby do tego uprawnione.
W trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych szybu windowego na bieżąco konsultować z producentem  dźwigu
poprawność wykonywanych robót. 

6. Kontrola jakości robót.
6.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
6.2 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
6.3 Szyb windowy wykonywać pod nadzorem producenta dźwigu, w trakcie wykonywania robót konstrukcyjnych szybu
windowego na bieżąco konsultować z producentem dźwigu poprawność wykonywanych robót
7. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową i specyfikacją producenta dźwigu
- Wykonawca zapewni odbiór dźwigu przez Urząd Dozoru technicznego
8.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
9. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
10. Przepisy podstawowe

● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr
13 p. 93 )

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE
NORMY  I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

S 12.00.00. ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.  WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących
zagospodarowania terenu, które zostaną wykonane w ramach: NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU
ZESPOŁU SZKÓŁ HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR
EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
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Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem zagospodarowania terenu, a
więc wykonanie robót p„Przedmiaru robót ”  branży budowlanej.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
2.    Materiały
2.1  Kruszywo wg PN-86/B - 06712 dla kruszyw do betonów klasy B-10
2.1 podsypka piaskowa -wg PN-B-11113 
2.2 w-wa podbudowy z tłucznia wg PN-S-06102
2.3 w-wa podbudowy pomocniczej z  kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mm wg PN-S-06102 
2.4 w-wa odcinająca z piasku drobnoziarnistgo wg PN-B-11113  
2.5 Cement  wg PN-88/B - 30000  dla kruszyw do betonów klasy B-10
2.6 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.
2.7. Skład mieszanki betonowej.
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-88/B-06250
Skład mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej jamistości.
Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną urabialność przy
zagęszczaniu przez wibrowanie 
2.8 Obrzeża chodnikowe 20 x 6 cm,  krawężniki drogowe 15x30x100cm kolor szary
Obrzeża chodnikowe betonowe winny posiadać odpowiedni atest do stosowania w budownictwie drogowym oraz spełniać
wymagania normy PN-80/B-6775-03/04
2.9 Piasek
Piasek winien spełniać wymagania  norm PN-69/6721 oraz PN-79/B-12001
2.10  Żwir płukany  o grubości ziaren  od 1,5-2cm jednorodny, bez zanieczyszczeń obcych i bez  domieszek gliny.
2.11 Schody zewnętrzne i pochylnie- płyty z granitu płomieniowanego  grubości 3cm układanego na kleju i fugowane -
granit płomieniowany „Strzegomski” wg firmy ASTONE SERVICE lub równoważne,  kolor szary płyty w formacie
35x35cm, stopnie schodów bez nosków, układanie kleju i fugowanie wg systemu firmy SOPRO lub równoważne
3.   Sprzęt
Do wytwarzania zaprawy musi być użyty sprzęt umożliwiający wagowe dozowanie składników oraz betoniarka
przeciwbieżna. 
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  samochód ciężarowy
-  samochód samowyładowczy
- koparki
- sprzęt do zagęszczania gruntu (ubijak i zagęszczarki mechaniczne)
-  betoniarka
-  wyciąg jednomasztowy towarowy
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
4.   Transport
-  Transport mieszanki betonowej

Mieszankę betonową należy przewozić w odpowiednich warunkach nie powodujących : segregacji składników, zmiany
składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w
wymaganiach technologicznych.
-  Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniami i nadmiernym zawilgoceniem.
-  Transport  cementu

Transport cementu i jego przechowywanie powinno być zgodne z BN - 88 / 6731-08
-  Transport elementów prefabrykowanych
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Transport zewnętrzny powinien odbywać się na samochodach ciężarowych. Elementy należy rozmieszczać, układać na
podkładach drewnianych uniemożliwiając przesunięcie ładunku.
5.   Składowanie
-  Cement ,
Cement należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem,
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
-  Wapno
Wapno należy przechowywać w stalowych silosach, bądź w workach, na utwardzonym podłożu, pod zadaszeniem,
zabezpieczającym przed wpływami atmosferycznymi. Poszczególne partie cementu muszą być rozdzielone i oznakowane. 
-  Kruszywa
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
6.   Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .
6.1 Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będą, wykonywane.
Zagęszczenie zasypki należy wykonać ubijakiem mechanicznym.
Grubość warstw zagęszczanego gruntu nie powinna być większa niż 20 cm. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania
powinna być zbliżona do wilgotności optymalnej. W przypadku gdy wilgotność gruntu przeznaczonego do zagęszczania
wynosi mniej niż 80 °/o wilgotności optymalnej, zagęszczana, warstwę gruntu należy zwilżyć wodą, w przypadku gdy
wilgotność gruntu jest większa niż 1,25 wilgotności optymalnej, grunt przed przystąpieniem do zagęszczania, powinien być
przesuszony w sposób naturalny. Wilgotność optymalna gruntu oraz jego masa powinny być wyznaczane laboratoryjnie.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu w przypadku zagęszczania i jednoczesnej kontroli powinien wynosić w przybliżeniu Id=0,8.

7. Kontrola jakości robót.
7.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
7.2 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
8. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
9. Odbiór robót.
- zgodności wykonanych ścian ze  ST i Dokumentacją Projektową
- sprawdzenie zgodności wymiarów z Dokumentacją Projektową
9.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły wszystkich robót zanikających.
10. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
11. Przepisy podstawowe

● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr
13 p. 93 )

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  
O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE  NORMY  I  PRZEPISY

11.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:
N-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenia czasów wiązania i stałości objętości.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-90/B-30000 Cement portlandzki.
PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

                            

ST 13.00.00. URZĄDZENIA I WYPOSAŻENIE

1.   WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania techniczne dotyczących wykonania i odbioru Robót, dotyczących wyposażenia,
które zostaną wykonane w ramach:NADBUDOWA  I PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW DZIAŁKI NR EWID. NR
DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5.
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót
opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych ST     
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności związane wykonaniem wyposażenia.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi i określeniami
podanymi w ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE
2.   Sprzęt
Roboty montażowe muszą być wykonane ręcznie.
Wykonawca przystępując do wykonania robót budowlanych powinien wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu :
-  barakowóz zaplecza socjalnego
-  barakowóz magazynowy
3.   Transport
Elementy należy rozmieszczać, układać na podkładach drewnianych tak by nie przemieszczały się podczas transportu.
4.   Składowanie
Materiały powinny być składowane wewnątrz budynku.
5. Wykonanie robót
Ogólne wymagania  podano w  ST S-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE .

● gaśnice z zachowaniem wskaźnika minimum 2kg środka gaśniczego na każde 100m2
● oznakowanie dróg ewakuacyjnych
● wyposażenie technologii kuchni wg firmy RM Gastro Polska Sp. z o.o. ul. Skoczowska 94 43-450 Ustroń tel.:  

+48 33 854 73 26 kom.: +48 669 30 20 70
6. Kontrola jakości robót.
6.1 Sprawdzać atest producenta na dostarczone materiały
6.2 Sprawdzać zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową
7. Obmiar robót.
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.
8. Odbiór robót.
- sprawdzenie zgodności montażu z Dokumentacją Projektową
8.2. Odbiór końcowy.
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty :
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań
9. Podstawa płatności.
Rozliczenie zgodnie z warunkami umowy pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą.
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10. Przepisy podstawowe
● Rozporządzeniem Ministra Budownictwa i Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r w sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych i rozbiórkowych ( Dz. U. Nr
13 p. 93 )

● Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01.12.1998 r w sprawie obowiązku stosowania
niektórych Norm Polskich dotyczących bezpieczeństwa i Higieny Pracy ( Dz. U. Nr 148 p. 974 ).

WSZELKIE  ROBOTY  UJĘTE  W  SPECYFIKACJI  WYKONAĆ  W  OPARCIU  O  AKTUALNE  OBOWIĄZUJĄCE
NORMY  I  PRZEPISY,  ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.
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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 
 
 

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 
 
ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna   

-  Instalacja wodno-kanalizacyjne  
ST-00 02 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna  

– Instalacja centralnego ogrzewania 
ST-00 03 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna  

– Instalacja wentylacji mechanicznej  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

 

 



 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 
 

Nazwa Inwestycji:   
 

NADBUDOWA Z PRZEBUDOW Ą BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ 
HOTELARSKO-TURYSTYCZNYCH 

W ZAKOPANEM PRZY UL. PARTYZANTÓW  
 
Wewnętrzne instalacje wod.-kan.; c.o.; wentylacji 
mechanicznej  
 

 
Adres Inwestycji:    

                               DZIAŁKI NR EWID. NR DZIAŁEK 507,508,510 OBR.5  
ZAKOPANE 

 
 

Zamawiający:   
                                    STAROSTWO POWIATOWE W ZAKOPANEM 

 
 
Adres zamawiającego:   

  
UL.CHRAMCÓWKI 15, 34-500 ZAKOPANE 

 
 
         Nazwa szczegółowej specyfikacji technicznej: 
 

ST-00.00.00  - SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
  - WYMAGANIA OGÓLNE  

 
 
       Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 
  INWESTPROJEKT 
                  ul. Kamienna 21 
                  Racibórz                     

 
Autor specyfikacji: 
  mgr inŜ. Paweł Śmiech  
 
 
 

   Data opracowania: 
  SIERPIEŃ  2009 r. 
 



 
I. DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Nazwa Inwestycji:                   Nadbudowa z przebudową budynku Zespołu Szkół    
                                                                         Hotelarsko-Turystycznych w Zakopanem przy ul Partyzantów 

Adres Inwestycji:                                    Działki nr ewid. Nr działek 507,508,510 OBR.5 Zakopane 
        Inwestor:                   Starostwo Powiatowe w Zakopanem 
        Adres Inwestora:    ul.Chramcówki 15, 34-500 Zakopane 

 
 

  

2. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją w/w inwestycji. Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych poniŜej.  
 
Szczegółowy zakres wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnych; centralnego 
ogrzewania; wentylacji mechanicznej zawarto w przedmiarze robót, który stanowi 
integralną część dokumentacji przetargowej.  
 
3. Informacje o terenie budowy 
 
Projektowane instalacje objęte niniejszą specyfikacją wykonane zostaną w budynku Zespołu Szkół Hotelarsko 
Turystycznych w Zakopanem. 

 
3.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym w umowie na 
wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, wskaŜe 
oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów 
głównych – reperów, a takŜe dostęp do wody, energii elektrycznej i sposób odprowadzenia ściekow, Dziennik 
Budowy, Księgi Obmiarów, po 2 egz. Dokumentacji Projektowych i 2 komplety ST 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące 
załącznik dokumentacji projektowej „Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego 
i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z nadzorem, przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonej ilości tablic informacyjnych.  
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. 

 
3.2. Ochrona interesów osób trzecich 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić 

ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki geodezyjne 

powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a takŜe do natychmiastowego powiadomienia inspektora nadzoru i właściciela instalacji i 
urządzeń, jeŜeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 

 
 
 



3.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych 
działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa 
i higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Przewidywane zagroŜenia 
występujące podczas realizacji robót związanych z powyŜszą inwestycją oraz środki techniczne i organizacyjne 
zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
stanowiącej osobne opracowanie 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa, a takŜe zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne oraz odzieŜ wymaganą dla personelu 
zatrudnionego na placu budowy. 

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną przez 
projektanta. „Plan bioz” naleŜy opracować zgodnie z rozporządzeniem 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 póz. 1126), uwzględniając równieŜ wymagania określone w rozporządzeniach: Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 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). 

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie utrzymywał sprawny 
sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się,  Ŝe wszelkie koszty  związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
 
 Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji 
z doprowadzeniem wody i energii elektrycznej.   
 
 

4. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 
 PoniŜej wykazano nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia: 
 
 

45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne  

45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania powietrza  

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania  

 
 

6. Określenia podstawowe 
 
Certyfikat zgodności -jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, Ŝe 
wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upowaŜnionego przedstawiciela, stwierdzające na 
jego wyłączną odpowiedzialność, Ŝe wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.  
Dokumentacja projektowa - słuŜąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla 
których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z 
ustawy Prawo budowlane (patrz teŜ Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji). 



Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a takŜe geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do uŜycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy uŜyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i uŜycia.  
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych i opisowych sieci 
uzbrojenia terenu, a takŜe informacje o podmiotach władających siecią.  
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 
a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu zabytkowego), 
b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi naziemnych 
i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych (reperów), 
d) geodezyjnej obsłudze budowy i montaŜu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoŜa oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakryciu, 
g) pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie uŜytkowania okresowego badania 
przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do określenia 
przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoŜa gruntowego, wyko-
nywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - naleŜy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 
2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., 
z późn. zm.). Patrz niŜej: hasło Wspólny Słownik Zamówień (CPV).  
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieŜącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak równieŜ przy 
odbiorze gotowego obiektu.  
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzaleŜność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne uŜytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest równieŜ składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku 
zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych 
przedmiarem. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, 
a takŜe dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się takŜe odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadającym się do 
uŜytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór 
końcowy". 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych teŜ „odbiorem końcowym", 
polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę 
lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora, ale nie będącą 
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika 
budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu 
budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez 
niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy 
opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są moŜliwe do odebrania pod względem ilości 
i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowią-
zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia 2151/2003, 



stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r. (szczegółowe omówienie słownika podano w pkt. 3.2. w Rozdziale 
3). 
Wyrób budowlany - naleŜy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we 
wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 
umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upowaŜniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający 
realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 

II. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ROBÓT 
 
 PoniŜej opisano wymagania związane z budową kanałów sanitarnych i przykanalików oraz odbudową 
nawierzchni dróg. 
 

1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowla-
nym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l ustawy Prawo budowlane - 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takŜe Ŝe powinny być 
zgodne z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje o 
źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji robót - właściwie oz-
naczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, deklarację zgodności z 
Polską Normą, a takŜe inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a takŜe oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

JeŜeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty pozwalające na 
korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 

2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem,  
      warunkami dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów  
      i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu budowy lub 
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być 
dostępne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 
Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 
 

3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia wbudowane, 
montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały wymaganiom określonym w 
art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania robót, a tak-
Ŝe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
 
 



4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  
W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z projektantem oraz 
Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie materiałów lub elementów 
budowlanych nie odpowiadających wymaganiom określonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 
technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 

 

5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
  JeŜeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidują wariantowe stosowanie 
materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po 
uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmuje odpowiednią decyzję. Wybrany i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiał (element budowlany lub urządzenie) nie moŜe być ponownie 
zmieniany bez jego zgody. 
 
 
 

III.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
uŜytkowania oraz wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych 
rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie go do uŜytkowania, tam gdzie jest 
to wymagane przepisami. Utrzymanie sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w specyfikacjach technicznych niezbędna jest akceptacja 
sprzętu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli w specyfikacjach przewidziano moŜliwość wariantowe-
go uŜycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 

IV.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone w 
projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych materiałów. 
Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w szczegółowej specyfikacji technicznej, 
jeŜeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposaŜenia wymagają specjalistycznego 
sprzętu transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. Wszystkie 
materiały podczas transportu naleŜy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych.  

 

1. Transport poziomy 
 

Wykonawca będzie uŜywał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują uszkodzeń 
przewoŜonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. Liczba i rodzaje 
środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny zapewnić prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
 



2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych w specyfikacjach 
technicznych; przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, Ŝurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy realizacji 
robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 
 

V. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, projektem organizacji robót 
oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego przez 
Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na własny koszt, 
zgodnie z wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robót przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się do 
wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznej, a takŜe w normach. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego 
będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące przy produkcji i 
badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na rozwaŜany problem. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później niŜ w 
wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie słuŜył pomocą inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. Wykonawca zabez-
pieczy sieć punktów odwzorowania załoŜoną przez geodetę.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób aby wszystkie elementy robót związane z wykonaniem prac 
podczas realizacji budowy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy 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. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji 
placu 

budowy (bazy). Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej zadaszonej 
oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu 
budowy np. wzdłuŜ trasy itp., 
2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3) sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6) zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7) rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i usuwania odpadów 
z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 



Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2) usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, a w razie 
potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a takŜe 
odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpoŜarowych zbiorników wodnych itp.  
 

3. Roboty rozbiórkowe 
 
NaleŜy podać, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie decyzji 
wydanej przez właściwy organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów budowlanych 
prowadzi się na podstawie dokumentacji projektowej i projektu organizacji robót, którego zakres naleŜy 
uzgodnić z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 

4. Projekt organizacji budowy 
 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montaŜowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 
 

5. Projekt technologii i organizacji montaŜu 
 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie 
powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. Wykonawca jest 
zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu, prowadzić dziennik montaŜu. 
 

6. Czynności geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z reperów, 
wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową.  

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i 
tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez inspektora nadzoru. 

 

7. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 

 
 

VI.  KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 

1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz moŜliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. Do obowiązków 
Wykonawcy naleŜy przedstawienie do aprobaty inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu 
realizacją umowy opracowania pt. Program zapewnienia jakości jeśli Inwestor zgłosi taką potrzebę. 



Program składa się z części ogólnej i części szczegółowej.  
l. Część ogólna określa 

• system (sposób i procedurę) kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis własnego laboratorium lub 
  wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, ustawienia 
  mechanizmów sterujących, a takŜe wy. ciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
  technologicznym, 
• sposób i formę przekazywania informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarządzającemu   

realizacją umowy.  
2. Część szczegółowa dla kaŜdego asortymentu robót podaje: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie, z ich parametrami technicznymi oraz  
  wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania, 
• wykaz urządzeń pomiarowo-kontrolnych, 
• sposoby dostarczania materiałów budowlanych i wyrobów, 
• urządzenia do magazynowania i załadunku materiałów, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobierania próbek, legalizacja i  
  sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i  
  elementów budowlanych oraz wykonywania poszczególnych robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością gwarantującą, Ŝe 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych. Wymagania co do zakresu badań ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych.  
W przypadku, kiedy rodzaj i ilość badań nie zostały określone w szczegółowych specyfikacjach, zostaną one 
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. JeŜeli Wykonawca dysponuje własnym laboratorium, 
dostarczy inspektorowi nadzoru inwestorskiego świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają waŜną legalizację i odpowiadają wymaganiom  f norm określających procedurę badań. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych w celu  
dokonywania ich inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego 
laboratorium, inspektor nadzoru moŜe wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego 
laboratorium do wykonywania konkretnych badań.  
 

2. Pobieranie próbek 
 

Próbki do badań 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. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał moŜliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 

3. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego wyniki badań. 

Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
 

4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
 

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych czynnościach.  

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę 



usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie inspektora nadzoru 
inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób przez niego zaakceptowany. 

 

5. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
• dziennik budowy, a w przypadku realizacji obiektu metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
• operaty geodezyjne, 
• ksiąŜkę obmiarów robót, 
• certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobaty techniczne, 
   protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej we właściwie 
zabezpieczonym miejscu oraz udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  
 

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 będzie opatrzony 
datą i podpisem osoby dokonującej wpisu. Zapisy będą czytelne, dokonane w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw.  

 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu kaŜdego z elementów 

robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarach 
Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do 

wbudowania będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót.  
 

Do dokumentów budowy zalicza się takŜe:  
- protokół przekazania terenu,  
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
- protokoły z narad i ustaleń,  
- korespondencję na budowie.  

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.  

 
VII.  WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU 

ROBÓT 
 

1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia ksiąŜki 
obmiaru 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. przedmiar robót powinien 

zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać 
podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy 
podział przedmiaru robót naleŜy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie 
systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót 
powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. Obmiar 
robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją 



techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie 
powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do ksiąŜki obmiarów. KsiąŜka obmiarów jest niezbędna do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. Jakikolwiek błąd lub 
opuszczenie (przeoczenie) w ilościach podanym w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych błędów lub pominiętych 
pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeŜeli zawarta umowa o wykonaniu robót nie stanowi ina-
czej.  
Obmiaru wykonanych robót dokonuje kierownik budowy.  
 

2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuŜ linii osiowej i 
podawane w [m]. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla kreślonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.]. Przy podawaniu długości, 
objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
Ilości które mają być obmierzane wagowo, będą waŜone w kilogramach 

3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub sprzęt 
pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
waŜne świadectwa. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w naleŜytym stanie przez cały 
okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, wymagają akceptacji 
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarządzającego realizacją umowy. 
 

4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe w 
przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi 
do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na karcie obmiarowej. 
 

 
VIII.  ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1. Rodzaje odbiorów 
 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót zanikających lub 
ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto 
występują następujące odbiory: przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych oraz rozruch 
technologiczny. Zasady odbiorów robót moŜe określać umowa o roboty budowlane. 
 

2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w 
czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
 



3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 
W zaleŜności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu robót mogą 
być przedmiotem odbioru. 
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 
 

4. Odbiór końcowy 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. W specyfikacji technicznej naleŜy podać główne czynności, które ma przed-
sięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego -w obecności inspektora nadzoru i 
Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, 
a takŜe z wynikami odbiorów przewodów kominowych, instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających. Komisja moŜe przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W 
przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega 
nieznacznie od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i 
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
      Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

- Projekty Budowlane poszczególnych elementów robót,  
- Specyfikacje Techniczne,  
- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
- recepty i ustalenia technologiczne,  
- Dziennik Budowy i Księgi Obmiarów,  
- inwentaryzację powykonawczą,  
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 

5. Odbiór po okresie rękojmi 
 
NaleŜy podać, Ŝe pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a) umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b) protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c) dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeŜeli były zgłoszone wady), 
d) dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
e) innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 
 
 

6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
 



 
 

7.     Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń 

 
  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji 
projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  
Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 
1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie 
na uŜytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 
2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
4) dziennik montaŜu (rozbiórki) -jeŜeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń,  
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 
opisy  
      i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  
      gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
12) oświadczenie kierownika budowy o: 

a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

b) doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeŜeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 
     uzaleŜniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B"  dla materiałów  
       i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeŜeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpoŜarowego 

JeŜeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub kaŜdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części 
zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i 
trwałości urządzeń 
10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złoŜonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów 

wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. ZałoŜenia do takiej 
instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 

8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 



1) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i   
warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i porządku terenu budowy, a 
takŜe –     w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

2) dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 
inne     projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone   przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

3) szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z umowy i ew. 
       uzupełniające lub zamienne), 
4)    ewentualne recepty i ustalenia technologiczne, 
5)    dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜka obmiarów (oryginały), 
6) wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
7)    protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakości, 
9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełoŜenie instalacji  
       podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 
10)   geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11)   kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
 



IX.  ROZLICZENIE ROBÓT 
 

Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym. Zasady płatności za 
wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na wykonanie robót . Cena za roboty 
tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a takŜe prace towarzyszące, np. prace 
geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 
przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
 Szczegółowy zakres wykonania wewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych i instalacji 
centralnego ogrzewania określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. 
 
 

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 

1. Dokumentacja projektowa 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 

INWESTPROJEKT 
ul. Kamienna 21 
Racibórz 
Zestawienie dokumentacji projektowej 

Projekt budowlany wewnętrznych instalacji sanitarnych  
Przedmiar robót  
 

Jednostka autorska specyfikacji technicznych 

INWESTPROJEKT 
ul. Kamienna 21 
Racibórz 
 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 

Specyfikacja techniczna – Część ogólna  (ST-00 00 00) 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje wodno-kanalizacyjne (ST-00 01 00) 
Szczegółowa specyfikacja techniczna – Instalacje centralnego ogrzewania (ST-00 02 00) 
 
Autor powyŜszych specyfikacji:  mgr inŜ. Paweł Śmiech  
 
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy 

Projekt wykonawczy wewnętrznych instalacji sanitarnych szt.1 
Specyfikacja techniczna      szt. 1 
Przedmiar robót      szt. 1  
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową  wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem instalacji wodno – kanalizacyjnych. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 
roboty montaŜowe instalacji, 
kontrola jakości. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
 

1.5. Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, słuŜące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach 
odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spoŜycia przez ludzi. 
 

1.6. Woda do spoŜycia przez ludzi 
Woda spełniająca wymagania jakościowe określone w rozporządzeniu [13] 
 

1.7. Instalacja wodociągowa wody zimnej 
Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem 
wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za 
pomocą, którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
 

1.8. Instalacja wodociągowa wody ciepłej 
Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu zimną wodą urządzenia do 
przygotowania ciepłej wody. 

Ciśnienie robocze instalacji, proi, 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
NajwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w najniŜszym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 
20°C. 

Temperatura robocza, trob 
Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura   pracy   instalacji   przewidziana   w   dokumentacji projektowej, 
która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 
Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 
 



Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy 
zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliŜeniu równą rzeczywistej grubości ścianki 
rury wyraŜonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.   
 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe   oznaczenie   szeregu   rur,   które jest   zaokrągloną  liczbą w  przybliŜeniu  równą stosunkowi 
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Temperatura awaryjna, ta  - dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa sztucznego 
NajwyŜsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka moŜe wystąpić w 
czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 
 
 

1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 
 

2. MATERIAŁY 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt II. 
 

2.2. Rury instalacyjne  
 
 
Instalację wody zimnej i ciepłej wykonać z rur stalowych ocynkowanych. Instalację kanalizacji sanitarnej i 
technologicznej wykonać z rur kanalizacyjnych PP kielichowych łączonych na wcisk o uszczelnieniu uszczelka 
gumową.  
 

2.3. Armatura odcinaj ąca  
 
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.  Armaturą 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. 

 

2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury instalacyjne  
 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia 
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w 
sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 



 
2.4.2. Pozostałe 
 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, zamkniętym 
magazynie. 

 
 

3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji wodociągowej  
 

• W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie złącza naleŜy 
wykonać za pomocą sprzętu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te moŜe wykonywać 
przeszkolony personel posiadający zaświadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w 
zakresie stosowanego systemu.  

 
 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 

5.2. Roboty montaŜowe 
 
Roboty montaŜowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.  
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− badanie odchylenia osi instalacji, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 



 
6.2.3. Próba szczelności 
 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem. 
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 
 Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 
 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a 
budynek w którym znajduje się instalacja nie moŜe być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej naleŜy 
odłączyć urządzenia zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą 
zimną i odpowietrzeniu naleŜy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu 
sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia 
badania szczelności. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposaŜona w 
zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być uŜywany 
cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia 
próbnego i działce elementarnej: 
a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)   0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 
Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu 
gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do 
badania, szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego 
naleŜy przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów. Co najmniej 
trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie 
powinna przekraczać -L 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności 
wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było 
wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, 
czy z wynikiem negatywnym. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była 
objęta badaniem szczelności. 
 
 

7. ODBIÓR ROBÓT  
 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 

7.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
PrzedłoŜone dokumenty: 

a) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo 
rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

b) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 
poziom wód gruntowych. 

c) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
d) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuŜ i w poprzek trasy kanału. 



e) Dziennik Budowy. 
f) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 

7.3. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
PrzedłoŜone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 
 

8. PRZEPISY I NORMY 
 
 

 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. l 126. Nr 109/00 póz. 1157,   Nr 
120/00  póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,  Nr 100/01   póz. 1085,   Nr l 10/01 P07.1190, Nr 115/01 póz. 
1229, Nr 129/01 póz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

 [2]  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 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) [3] 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.   w   sprawie   
warunków  technicznych   uŜytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) Roboty 
budowlane jest to budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu. remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

[4]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 
107/98 póz. 679, Nr 8/02 póz. 71)  

[5]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie   
systemów   oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   oraz   sposobu znakowania   wyrobów    
budowlanych   dopuszczanych   do   obrotu    i    powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr l 
13/98 póz. 728) 

 [6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie 
określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie   wymagań   
podstawowych   oraz wyrobów   wytwarzanych   i stosowanych według uznanych zasad sztuki 
budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz.  673) 

 [7]     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych  w  Polsce,   a takŜe wyrobów  importowanych  do   Polski   po  raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia     lub     
środowiska,     podlegających     obowiązkowi     certyfikacji     na     znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji 
zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

 [8]     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia   13   stycznia  2000 r.   w   sprawie  trybu wydawania   
dokumentów   dopuszczających   do   obrotu   wyroby   mogące   stwarzać zagroŜenie  albo  które  słuŜą 
ochronie  lub  ratowaniu   Ŝycia,   zdrowia  i   środowiska. wyprodukowane   w   Polsce   lub   pochodzące   
z   kraju,   z   którym   Polska   zawarła porozumienie  w   sprawie  uznawania certyfikatu  zgodności  lub  
deklaracji  zgodności wystawianej   przez   producenta,   oraz   rodzajów   tych   dokumentów   (Dz.U. Nr 
5/00 póz. 58) [9]     Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia   14  maja 2001 r.   w sprawie wymagań 
w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01  póz. 608) (traci moc –dniem 9.11.2003 r)  

[9a]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi w Ŝycie od dnia 
10.1 1.2003 r)  

[10]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r.  w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 póz. 1 195)   

11]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. l 133)  

[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz.U. Nr 72/01 póz. 747)  

[13]   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia   19 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 1718)  



[14]   Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji  z  dnia   16  czerwca 2003 r.     w    
sprawie    ochrony    przeciwpoŜarowej    budynków,    innych    obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 
Nr 121/03 póz. 1 138)  

[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy  (Dz.U.   Nr   129/97   póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 

[16]   Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    6    lutego    2003r.    w    sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 

 
PN-EN 1057:1999 Miedź i  stopy miedzi.   Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część  1: Łączniki do 

rur miedzianych  z końcówkami  do  kapilarnego  lutowania 
miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 
miedzianych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur 
z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 

PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 
końcówkami     innymi     niŜ     do     połączeń     kapilarnych     i 
zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur   
miedzianych   z   krótkimi   końcówkami   do   kapilarnego lutowania 
twardego 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 

przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1452-4:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002 
 

Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    DN    (wymiaru 
nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 
 

Budownictwo     mieszkaniowe.     Pomieszczenia    sanitarne     w 
mieszkaniach.        Wymagania        koordynacyjne        elementów 
wyposaŜenia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana AŜ l 
PN-87/B-02151.01 

 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach.   Wymagania  ogólne  i   środki   techniczne   ochrony 
przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 
 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 
 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania  



PN-71/B-10420 
 

Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

PN-81/B-10700.00 
 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-8 l/B-10700.02 
 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych 

PN-8 l/B-10700.04 
 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) 
i polietylenu 

PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania  
PN-B-10720:1998 

 
Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i 
badania 

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i 
badania 

PN-71/H-04651 
 

Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności 
korozyjnej środowisk 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 

 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 
prPN-EN 806-1 

 
Wymagania         dotyczące instalacji          wodociągowych 
(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne 

prPN-EN 1717 
 

Zabezpieczenie  przeciw zanieczyszczeniu  wody uŜytkowej  w 
instalacjach   wodociągowych   i   ogólne   wymagania   dotyczące 
urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

prEN 12502-3 
 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 
w     systemach     przewodzących     wodę.      Część 3: Przegląd 
czynników   wpływających   na   ogniowo   cynkowane   materiały 
Ŝelazne 

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated 
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water 
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: l, 2, 3, 5, 7 
C-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

Z AT/97-O l-005 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010        Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   Kształtki   i   
elementy łączące   w   rurociągach   z   polipropylenu   (PP)   i   jego   
kopolimerów. Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   
Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013        Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody uŜytkowej i 
centralnegoogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, 
wymagań i badań.Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   
Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 
„Wymagania ogólne” pkt IX. 
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WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową  wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji centralnego ogrzewania. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 
roboty montaŜowe instalacji, 
kontrola jakości. 
 

1. Określenia podstawowe 
 

Instalacja ogrzewcza wodna 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych  wodą instalacyjną,   wraz   z   
armaturą,  pompami   obiegowymi   i   innymi   urządzeniami   (w   tym grzejnikami, wymiennikami do 
przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza moŜe składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 

Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej 
zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.  

Cześć zewnętrzna instalacji ogrzewczej 

Część instalacji ogrzewczej znajdująca się, poza obsługiwanym budynkiem. Występująca w przypadku, 
gdy źródło ciepła znajduje się; poza mm, a w budynku tym me ma przetwarzania parametrów czynnika 
grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego 

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeli wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego 

Instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna (zład) ma stałe swobodne połączenie z atmosferą przez 
otwarte naczynie wzbiorcze. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna 

Instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, słuŜąca, do rozprowadzenia wody 
instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu 
ogrzewania tych pomieszczeń. 

Woda instalacyjna (czynnik grzejny) 

Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŜających temperaturę zamarzania 
wody, napełniający instalacji; ogrzewcza wodną. 

Źródło ciepła 



Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z kolektorami 
słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, proi, 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 

Ciśnienie dopuszczalne instalacji 
NajwyŜsza wartość ciśnienia statycznego wody w najniŜszym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne, ppróbne 
Ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20°C. 

Temperatura robocza, trob 
Obliczeniowa   (projektowa)   temperatura   pracy   instalacji   przewidziana   w   dokumentacji projektowej, która 
dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. Temperatura 
robocza instalacji wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody ciepłej 60 °C. 

Średnica nominalna (DN lub dn) 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej (dla rur - średnicy 
zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną, liczbą, w przybliŜeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury 
wyraŜonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur.   
 

Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego 
Liczbowe   oznaczenie   szeregu   rur,   które jest   zaokrągloną  liczbą w  przybliŜeniu  równą stosunkowi 
nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

Temperatura awaryjna, ta  - dla instalacji wykonanej  z przewodów z tworzywa sztucznego 
NajwyŜsza dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka moŜe wystąpić w czasie 
pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona w Ŝadnym jej punkcie. 

 
 
 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 
 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt II. 
 
 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 
wymagań przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy 



Prawo budowlane. Z uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie 
przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takŜe zgodnie z, zasadami wiedzy technicznej.  
W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie uŜytkowania, zgodnie z § 
2 ust. 2 rozporządzenia [2], spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest moŜliwe takŜe w inny sposób, 
stosownie do wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy 
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpoŜarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem 
wojewódzkim Państwowej StraŜy PoŜarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio 
do przedmiotu tej ekspertyzy. 
Ponadto zgodnie z art. 5 ust. l ustawy [11], instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu uŜytkowania, w sposób umoŜliwiający zapewnienie jej prawidłowego uŜytkowania w 
zakresie ogrzewania i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i załoŜeniami projektu budowlanego tej 
instalacji oraz we właściwym zakresie zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno -budowlanych dotyczących 
warunków technicznych uŜytkowania obiektów budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 
ust. 3 ustawy Prawo budowlane [1] (dla budynków mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia [3]), a 
takŜe zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem lak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań przewodów 
zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach załamań przewodów moŜliwość 
odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się moŜliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeŜeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzanie, a opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie 
spręŜonym powietrzem. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych 
(w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach.. zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie 
mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury.  
Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji 
technicznej powykonawczej. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłuŜeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem moŜliwości samokompensacji), 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali 
węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłuŜeń 
cieplnych. Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułoŜone równolegle. Przewody 
pionowe naleŜy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na kondygnację. Oba 
przewody pionu dwururowego naleŜy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 
cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy 
powinna być taka, aby moŜliwy był dogodny montaŜ tych przewodów. Przewód zasilający pionu dwururowego 
powinien się znajdować z prawej strony. powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 
W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi naleŜy wykonać od strony 
pomieszczenia. 
Przewody naleŜy prowadzić w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
Przewody poziome naleŜy prowadzić powyŜej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie 
wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica 
wewnętrzna powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 
10 %. 
 

 Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodą budowlaną (np. przewodem poziomym przez ściany, a przewodem 
pionowym przez strop), naleŜy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej nie moŜe znajdować się, Ŝadne 
połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 
przewodu: 

a)   co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 



b)   co najmniej o l 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. 
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie 
działającym korozyjnie na rurę. umoŜliwiającym jej wzdłuŜne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
nici napręŜeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpoŜarowego powinien być wykonany w 
sposób zapewniający przepustowi odpowiednia klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej H: izolacyjności 
ogniowej 1) wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym siew projekcie 
technicznym. 

 MontaŜ grzejników 
Grzejnik ustawiany przy ścianie naleŜy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej 
do powierzchni ściany lub wnęki. Grzejnik w poziomic naleŜy montować z uwzględnieniem moŜliwości jego 
odpowietrzania. Grzejniki płytowe stalowe naleŜy mocować do ściany zgodnie z. instrukcją producenta grzejnika. 
Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe naleŜy montować na wspornikach ściennych i mocować dodatkowo 
uchwytami zgodnie z instrukcją producenta grzejników. Grzejniki członowe Ŝeliwne i stalowe naleŜy montować na 
wspornikach ściennych i mocować dodatkowo uchwytami. Jeden wspornik powinien przypadać na nie więcej niŜ 5 
członów grzejnika Ŝeliwnego i nie więcej niŜ 7 członów grzejnika stalowego, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki i 
jeden uchwyt na grzejnik. Wyjątek stanowią grzejniki składające się z dwóch członów , które naleŜy montować na 
jednym wsporniku i jednym uchwycie. 
Grzejniki rurowe Ŝebrowe, oŜebrowane i gładkie naleŜy mocować stosując jeden wspornik na l m długości 
grzejnika, lecz nie mniej niŜ dwa wsporniki na jeden grzejnik. W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny 
podtrzymywać najwyŜszy rząd grzejnika, przy czym naleŜy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik 
podtrzymujący rząd najniŜszy. 
Konwektor naleŜy montować zgodnie z instrukcją producenta konwektora. 
Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym naleŜy mocować do ściany przynajmniej w dwóch miejscach 
wspornikami lub uchwytami. Grzejniki moŜna montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, 
stosując odpowiednio wymienione powyŜej zasady. 
Grzejniki, których montaŜ w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, naleŜy montować w tym kanale zgodnie 
z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. 
Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. 
Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
Grzejnik, którego budowa to umoŜliwia, moŜna łączyć krzyŜowo (zasilanie i powrót po przeciwnych stronach 
grzejnika). KrzyŜowo naleŜy łączyć grzejnik, dla którego taki sposób łączenia jest wymagany w projekcie 
technicznym oraz grzejnik długi (np. członowy grzejnik składający się z więcej niŜ 20 członów), jeŜeli jest to 
technicznie moŜliwe. 
Grzejniki naleŜy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót 
wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest moŜliwe, zamiast grzejnika naleŜy 
zainstalować grzejnikowy szablon montaŜowy połączony z gałązkami grzejnikowymi wnęki umoŜliwienia 
przeprowadzenia badania szczelności instalacji. JeŜeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 
szablony montaŜowe powinny być wyposaŜone w odpowietrzniki miejscowe. 
Grzejnik lub szablon montaŜowy grzejnika naleŜy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umoŜliwiający 
montaŜ i demontaŜ bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, w których lub,  na 
których gałązki te są prowadzone. 
Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniŜej przewodów rozdzielczych) naleŜy 
wyposaŜyć w armaturą spustowa. 

 MontaŜ armatury  
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. 
Armaturą 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 odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a takŜe na 
gałęziach powinna być zainstalowana w takim połoŜeniu, aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod 
grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych, dla których producent dopuścił przepływ wody w obu 
kierunkach. 
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 i 
być zaopatrzona w złączkę do węŜa w sposób umoŜliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w 
zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego 
zanieczyszczenia wody. 
KaŜdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2÷3 kondygnacji, lecz 
obsługujące nie więcej niŜ 20 ÷25 grzejników, powinny być wyposaŜone w armaturę odcinającą z armaturą 
spustową, montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego.  

 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montaŜowej przewodowej armatury regulacyjnej 
(w uzasadnionych przypadkach montaŜ kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów róŜnicy ciśnienia, 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 /godnie / 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 instrukcją producenta zaworów. 

 Zabezpieczenie   antykorozyjne   zewnętrzne   przewodów   i   innych   elementów instalacji  
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali 

węglowej, powinno być wykonane w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji. 

Instalacja do dozowania inhibitora korozji 
Instalacja do dozowania inhibitora korozji, w przypadkach gdy wprowadzenie inhibitora jest wymagane, powinna 
być wykonana w zakresie i w sposób określony w projekcie technicznym instalacji. 

Izolacja cieplna 
Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej 
przewodów instalacji ogrzewczej, jeŜeli: 
a) są  nimi   gałązki   grzejnikowe  prowadzone  po  wierzchu   przegrody  w pomieszczeniu, w którym znajduje się 
grzejnik przyłączony tymi gałązkami,  
b)  prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad 
przewodem w warunkach obliczeniowych nieprzekracza 20oC,  
c)   z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych 
przewodów. 
 
Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeŜeli wymaganie to wynika z projektu 
technicznego tej instalacji. Wykonywanie izolacji cieplnej naleŜy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni 
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem 
odbioru. Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, 
powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. 



Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nieuszkodzone, 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. Niedopuszcza się 
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na 
powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Zakończenia izolacji cieplnej 
powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 

Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozpraszanie się ognia.   

 

4. Rury instalacyjne  
 
Instalację wykonać z rur stalowych czarnych przewodowych łączonych przez spawanie i złączki z Ŝeliwa 
ciągliwego.  
 

4.1. Armatura odcinaj ąca  
 
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.  
Armaturą 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, 
/.godnie z projektem technicznym. 

 

 
4.2. Składowanie materiałów 

 
 
4.2.1. Rury instalacyjne  
 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
 
4.2.1. Pozostałe 
 
Cement, materiały izolacyjne, uszczelki oraz inne elementy naleŜy składować w suchym, zamkniętym magazynie. 

 
 

5. SPRZĘT 
 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 

5.2. Sprzęt do wykonania instalacji centralnego ogrzewania  
 

• W przypadku stosowania rur wielowarstwowych PE w systemie zaciskowym, wszystkie złącza naleŜy 
wykonać za pomocą sprzętu dostosowanego do systemu producenta rur. Prace te moŜe wykonywać 
przeszkolony personel posiadający zaświadczenie producenta rur o przeprowadzonym szkoleniu w zakresie 
stosowanego systemu.  

 
 



6. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 
 
 

7. WYKONANIE ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 
 

7.2. Roboty montaŜowe 
 
Roboty montaŜowe wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru instalacji wodociągowych” wydane przez COBRTI INSTAL Warszawa, lipiec 2003 r. Zeszyt 7.  
 
 

8. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

8.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 

8.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 

− badanie odchylenia osi instalacji, 
− sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową załoŜenia przewodów i studzienek, 
− badanie odchylenia spadku kolektora ściekowego, 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia przewodów, 
− sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 

 
Próba szczelności 
 
Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów 
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i 
kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej 
instalacji, wówczas badanie szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych, dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem. Podczas 
badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia próbnego. 
 
 Przygotowanie do badanie szczelności wodą zimną 
 Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca badaniu, powinna być 
skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, 
w którym znajduje się instalacja nie moŜe być przemarznięty. Od instalacji wody ciepłej naleŜy odłączyć urządzenia 
zabezpieczające przed przekroczeniem ciśnienia roboczego. Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu 



naleŜy dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie 
występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności. 
Przebieg badania szczelności wodą zimną 
Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposaŜona w zbiornik 
wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. Podczas badania powinien być uŜywany cechowany 
manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

a)   0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b)   0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 

Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej 
gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. Po potwierdzeniu 
gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy podnieść ciśnienie w instalacji za pomocą pompy do 
badania, szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie instalacji. Wartość ciśnienia próbnego naleŜy 
przyjmować w wysokości półtora krotnego ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niŜ 10 barów. Co najmniej trzy 
godziny przed i podczas badania, temperatura otoczeniu powinna być taka sama (róŜnica temperatury nie powinna 
przekraczać -L 3 K) i pogoda nie powinna być słoneczna. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, 
powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, 
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem 
negatywnym. W protokóle naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem 
szczelności. 
 
 

9. ODBIÓR ROBÓT  
 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

− roboty montaŜowe wykonania rur kanałowych i przykanalika, 
− wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne, 
− zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
PrzedłoŜone dokumenty: 

g) Rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca dodatkowo 
rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice zdawczo-odbiorcze. 

h) Dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz określające 
poziom wód gruntowych. 

i) Dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną. 
j) Podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuŜ i w poprzek trasy kanału. 
k) Dziennik Budowy. 
l) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 

9.3. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
PrzedłoŜone dokumenty: 

3. wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
d) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
e) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych wykonanej 

przez uprawnionych geodetów. 
 
 



10. PRZEPISY I NORMY  
 
 

 [1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 póz. l 126. Nr 109/00 póz. 1157,   Nr 
120/00  póz. 1268,   Nr 5/01   póz. 42,  Nr 100/01   póz. 1085,   Nr l 10/01 P07.1190, Nr 115/01 póz. 1229, 
Nr 129/01 póz. 1439. Nr 154/01 po/.. 1800. Nr 74/02 póz. 676, Nr 80/03 póz. 718) 

 [2]  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 póz. 690, Nr 33/03 póz. 270) [3] 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.   w   sprawie   
warunków  technicznych   uŜytkowania  budynków   mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 póz. 836) Roboty 
budowlane jest to budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu. remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego to znaczy np. budynku wraz instalacjami i urządzeniami technicznymi. 

[4]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 póz. 679, 
Nr 8/02 póz. 71)  

[5]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie   
systemów   oceny   zgodności,   wzoru   deklaracji   zgodności   oraz   sposobu znakowania   wyrobów    
budowlanych   dopuszczanych   do   obrotu    i    powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr l 
13/98 póz. 728) 

 [6]     Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia 
wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie   wymagań   podstawowych   
oraz wyrobów   wytwarzanych   i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 
poz.  673) 

 [7]     Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych  
w  Polsce,   a takŜe wyrobów  importowanych  do   Polski   po  raz pierwszy, mogących stwarzać zagroŜenie 
albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia     lub     środowiska,     podlegających     obowiązkowi     
certyfikacji     na     znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających 
obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 póz. 53) 

 [8]     Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia   13   stycznia  2000 r.   w   sprawie  trybu wydawania   
dokumentów   dopuszczających   do   obrotu   wyroby   mogące   stwarzać zagroŜenie  albo  które  słuŜą 
ochronie  lub  ratowaniu   Ŝycia,   zdrowia  i   środowiska. wyprodukowane   w   Polsce   lub   pochodzące   z   
kraju,   z   którym   Polska   zawarła porozumienie  w   sprawie  uznawania certyfikatu  zgodności  lub  
deklaracji  zgodności wystawianej   przez   producenta,   oraz   rodzajów   tych   dokumentów   (Dz.U. Nr 
5/00 póz. 58) [9]     Rozporządzenia Ministra Gospodarki  z dnia   14  maja 2001 r.   w sprawie wymagań w 
zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01  póz. 608) (traci moc –dniem 9.11.2003 r)  

[9a]   Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki  Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie 
wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 póz. 714) (wchodzi w Ŝycie od dnia 10.1 
1.2003 r)  

[10]   Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r.  w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 1 14/00 póz. 1 195)   

11]   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120/03 póz. l 133)  

[12]   Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(Dz.U. Nr 72/01 póz. 747)  

[13]   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia   19 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań dotyczących jakości 
wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 póz. 1718)  

[14]   Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i   Administracji  z  dnia   16  czerwca 2003 r.     w    
sprawie    ochrony    przeciwpoŜarowej    budynków,    innych    obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 
121/03 póz. 1 138)  

[15]   Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych  
przepisów   bezpieczeństwa  i   higieny  pracy  (Dz.U.   Nr   129/97   póz. 844, Nr 91/02 póz. 811) 

[16]   Rozporządzenie    Ministra    Infrastruktury    z    dnia    6    lutego    2003r.    w    sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401) 

 
PN-EN 1057:1999 Miedź i  stopy miedzi.   Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część  1: Łączniki do 

rur miedzianych  z końcówkami  do  kapilarnego  lutowania 
miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur 



miedzianych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur 

z tworzyw sztucznych z końcówkami do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z 

końcówkami     innymi     niŜ     do     połączeń     kapilarnych     i 
zaciskowych 

PN-EN 1254-5:2002(1)) Miedz i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur   
miedzianych   z   krótkimi   końcówkami   do   kapilarnego lutowania 
twardego 

PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór PN 
PN-EN 1452-1:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 

przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Wymagania ogólne 

PN-EN 1452-2:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Rury 

PN-EN 1452-3:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Kształtki 

PN-EN 1452-4:2002 Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Zawory i wyposaŜenie pomocnicze 

PN-EN 1452-5:2002 
 

Systemy     przewodów     z     tworzyw     sztucznych.     Systemy 
przewodów z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do 
przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie 

PN-EN ISO 6708:1998 Elementy    rurociągów.    Definicje    i    dobór    DN    (wymiaru 
nominalnego) 

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty     rurowe     połączeń     ze     szczelnością     uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-1SO 228-1:1995 Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwaną na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 4064-2+Ad l: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 

PN-88/B-01058 
 

Budownictwo     mieszkaniowe.     Pomieszczenia    sanitarne     w 
mieszkaniach.        Wymagania        koordynacyjne        elementów 
wyposaŜenia i powierzchni funkcjonalnych 

PN-84/B-01701 Instalacje      wewnętrzne      wodociągowe      i      kanalizacyjne. 
Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Azl:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana AŜ l 
PN-87/B-02151.01 

 
Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach.   Wymagania  ogólne  i   środki   techniczne   ochrony 
przed hałasem 

PN-87/B-02151.02 
 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń 
w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach 

PN-87/B-02151.03 
 

Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz 
izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania 

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody uŜytkowej. Wymagania  
PN-71/B-10420 

 
Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze  

PN-81/B-10700.00 
 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-8 l/B-10700.02 
 

Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur 
stalowych ocynkowanych 

PN-EN ISO 6946:1999 
 

Komponenty  budowlane  i elementy  budynku.  Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania  

PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości  uŜytkowe budynków.   Wymiana  ciepła przez 



grunt. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez 

przenikanie. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 
 

Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania 
ciepła. Metody uproszczone i wartości orientacyjne 

PN-ISO7-1:1995 
 

Gwinty    rurowe    połączeń    ze    szczelnością    uzyskiwana na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO228-1-.I995 
 

Gwinty   rurowe   połączeń   ze   szczelnością   nie   uzyskiwana na 
gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia  

PN-90/B-01430 
 

Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 

PN-B-02025:2001 
 

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania 
budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne  
PN-87/B-02411 
 

Ogrzewnictwo.    Kotłownie   wbudowane    na    paliwo    stałe. 
Wymagania 

PN-91 /B -02413 
 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania  

PN-B-02414M999 Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań   wodnych    systemu   zamkniętego   z    naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania  

PN-9I/B-02415 
 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   wodnych 
zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania  

PN-91i /B-02416 
 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych do sieci 
cieplnych. Wymagania 

PN-9I/B-02419 
 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. 
Badania 

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów. 
armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze  

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo.     Obliczanie     zapotrzebowania     na     ciepło 
pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 

PN-83/B-03430 
 

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i 
uŜyteczności publicznej. Wymagania - wraz ze zmianą PN-83/B-
03430/A/.3:2000 

PN-B-10720:1999 Wodociągi.        Zabudowa        zestawów        wodomierzowych 
w instalacjach   wodociągowych.   Wymagania   i   badania   przy 
odbiorze 

PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości 
wody     dla     kotłów     wodnych     i     zamkniętych     obiegów 
ciepłowniczych 

PN-C-04607:1993 Woda   w   instalacjach   ogrzewania.   Wymagania   i   badania 
jakości wody 

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/11-74219                        Rury   stalowe   bez   szwu   walcowane   na   gorąco   ogólnego 

Zastosowania 
PN-79/11-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN-65/M-69013                        Spawanie  gazowe  stali  niskowęglowych  i  niskostopowych. 

Rowki do spawania 
PN-75/M-69014 Spawanie   łukowe   elektrodami   otulonymi   stali   węglowych 

i niskostopowych 
PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 
PN-70/N-01270.01                    Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 

 
Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 



ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot and cold water systems 
prPN-EN 806-1 

 
Wymagania         dotyczące instalacji          wodociągowych 
(wewnętrznych). Część l: Wymagania ogólne 

prPN-EN 1717 
 

Zabezpieczenie  przeciw zanieczyszczeniu  wody uŜytkowej  w 
instalacjach   wodociągowych   i   ogólne   wymagania   dotyczące 
urządzeń zabezpieczających przed przepływem zwrotnym 

prEN 12502-3 
 

Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji 
w     systemach     przewodzących     wodę.      Część 3: Przegląd 
czynników   wpływających   na   ogniowo   cynkowane   materiały 
Ŝelazne 

prEN 12731 Plastics piping systems for hot and cold water - Chlorinated 
poly(vinyl chloride) (P Plastics piping systems for hot and cold water 
- Chlorinated poly(vinyl chloride) (PVC-C) part: l, 2, 3, 5, 7 
C-C) part: l, 2, 3, 5, 7 

Z AT/97-O l-005 
 

Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w 
rurociągach ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo -
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/97-01-010        Zalecenia   do   udzielania   aprobat   technicznych.   Kształtki   i   
elementy łączące   w   rurociągach   z   polipropylenu   (PP)   i   jego   
kopolimerów. Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   
Techniki   Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013        Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody uŜytkowej i 
centralnego 
ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i 
badań. 
Centralny   Ośrodek   Badawczo   -   Rozwojowy   Techniki   
Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 

 
 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 
„Wymagania ogólne” pkt IX. 
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WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z budową  wewnętrznej instalacji wentylacji mechanicznej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
instalacji wentylacji mechanicznej. 
W zakres tych robót wchodzą: 

 
roboty montaŜowe instalacji, 
kontrola jakości. 
 

1. Określenia podstawowe – definicje  
 

Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zuŜytego i 

zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego 

Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumieniowych, wprowadzających powietrze 

w ruch 

Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych słuŜących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 

Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewni-ków, w celu 
zagwarantowania wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, 

wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z 

zastosowaniem przewodów 

Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy uŜyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości 

charakteryzujących stan i jakość powietrza 

Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyŜszaniu jego temperatury 

Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniŜaniu jego temperatury 

NawilŜanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 

Wentylator 
Urządzenie słuŜące do wprawiania powietrza w ruch 

Filtracja powietrza 



Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 

Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu 
wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 

Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 

Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 

Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
 
Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 

Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i  ewentualnie do osuszania powietrza 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci 
Urządzenie przeznaczone  do przekazywania ciepła  lub/i  wilgoci  zawartej   w  strumieniu powietrza zuŜytego do 
strumienia powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 

NawilŜacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu 

Osuszacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu 

Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilŜacza 
powietrza lub z powierzchni chłodnicy 

Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa 

powietrze 

Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na 
regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 

Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego 
drogą powietrzną wzdłuŜ przewodów 

Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 

 Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza 

Klapa poŜarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami poŜarowymi), przeznaczony do 
zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej 

Aparat ogrzewczo-wentylacyjny 
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone 
do nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 



 

2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt II. 
 

 Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 

4.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
 
Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać 
warunkom stosowania w instalacjach. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien 
odpowiadać co najmniej właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obudów powinny być 
gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. Szczelność połączeń urządzeń i 
elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać wymaganiom szczelności tych 
przewodów. NaleŜy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, 
konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciąŜeń związanych z pracami konserwacyjnymi. Urządzenia i elementy 
wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. Urządzenia i elementy instalacji 
wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
4.2 Przewody wentylacyjne 

Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z następujących materiałów: 
a)   blacha lub taśma stalowa ocynkowana; 
b)  blacha lub taśma stalowa aluminiowa; 
c)   blacha stalowa odporna na korozję lub kwasoodporna; 
d)  blacha stalowa ołowiowana; 
e)   blacha cynkowa; 
f)   płyty PVC; 
g)  płyty z polipropylenu; 
h)   mur z cegły pełnej obustronnie otynkowany; 
i)    mur betonowy monolityczny; 
j)    inne materiały dopuszczone odpowiednimi atestami higienicznymi i przeciwpoŜarowymi. 

Wykonanie 
Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez 
wŜerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym 
podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom 
norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-76001. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-B-76002.  

MontaŜ przewodów 

Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umoŜliwiającej szczelne 
wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co 
najmniej 100 mm. Przejścia przewodów przez przegrody budynku naleŜy wykonywać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłoŜone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym 
o podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpoŜarowego powinny być 
wykonane w sposób nie obniŜający odporności ogniowej tych przegród. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć 



szczelne połączenia wzdłuŜne i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto 
zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  

Izolacje cieplne nie wyposaŜone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz 
izolacje naraŜone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 
zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 
Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozje w miejscu 
zamontowania. 
Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w 
miejscu zamocowania. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem 
ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, 
właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciąŜenia wynikające z cięŜarów: 
a)   przewodów; 

b)   materiału izolacyjnego; 
c)   elementów instalacji niezamocowanych niezaleŜnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, 

przepustnic itp.; 
d)   elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
c)   osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciąŜenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
 Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyŜszoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do 
konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciąŜenia. 
Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy 
co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciąŜenia. 
Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć moŜliwość przeniesienia obliczeniowego obciąŜenia oraz 
być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem 
elementu poziomego nie przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego 
obciąŜenia. 
W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, naleŜy zapewnić niezaleŜne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń 
powinna umoŜliwiać kompensację wydłuŜeń liniowych. 
Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od źródła drgań powinny 
być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i moŜliwość czyszczenia instalacji 
Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
lub demontaŜ elementu składowego instalacji. Otwory rewizyjne powinny umoŜliwiać oczyszczenie wewnętrznych 
powierzchni przewodów, a takŜe urządzeń i elementów instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie 
umoŜliwia ich oczyszczenia w inny sposób. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniŜać wytrzymałości 
i szczelności przewodów, jak równieŜ własności cieplnych, akustycznych i przeciwpoŜarowych. 
Elementy usztywniające i inne elementy wyposaŜenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie 

utrudniały czyszczenia przewodów. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym 

powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm 

perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 

Nie naleŜy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą 
powodować zagroŜenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 



W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niŜ 200 mm naleŜy stosować zejmowane 

zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach naleŜy 

stosować trójniki o minimalnej średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne.  

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu. 

JeŜeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niŜ minimalne wymiary otworu 
rewizyjnego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny naleŜy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była 

równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 

NaleŜy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 

NaleŜy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 

a)   przepustnice (z dwóch stron); 
b)   klapy poŜarowe (z jednej strony); 
c)   nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d)   tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e)   tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f)  filtry (z dwóch stron); 
g)   wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h)  urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i)   urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
PowyŜsze  wymaganie  nie  dotyczy urządzeń,  które moŜna łatwo  zdemontować  w  celu oczyszczenia (z 
wyjątkiem klap poŜarowych, nagrzewnic i chłodnic). .JeŜeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami 
rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niŜ dwa kolana lub łuki o kącie większym niŜ 45 °, a w 
przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niŜ 10 m. W poziomych 
przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych naleŜy stosować otwory rewizyjne w 
odstępach nie większych niŜ 6 m. 

4.3 Wentylatory 
  Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję 
budynku (przez stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów spręŜynowych, amortyzatorów 
gumowych itp.) oraz na instalacje przez stosowanie łączników elastycznych. 
Amortyzatory pod wentylator naleŜy rozmieszczać w taki sposób, aby środek cięŜkości wentylatora znajdował się w 
połowie odległości pomiędzy amortyzatorami. 
Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów 
wentylatora. 

 Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100 < L < 250 mm. 
Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy 
wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
Podczas montaŜu wentylatora naleŜy zapewnić:odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleŜności od konstrukcji, 
ustawienie osi wirnika wentylatora; równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; ustawienie kół 
pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z 
przekładnią pasową). 

4.4. Aparaty ogrzewczo-wentylacyjne 
Aparaty grzewczo-wentylacyjne powinny być wyposaŜone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 < L 
< 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów.  

Sposób doprowadzenia powietrza zewnętrznego powinien umoŜliwiać jak najbardziej równomierny w danych 

warunkach budowlanych dopływ powietrza do otworu ssawnego aparatu. paraty ogrzewczo-wentylacyjne 

zasysające powietrze zewnętrzne powinny być po stronie ssawnej wyposaŜone w przepustnice umoŜliwiające 

odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu wentylatora. 

 

 

 



4.5. Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 
Lamele nagrzewnic powinny być równoległe do siebie i nie mieć uszkodzeń wynikających np. z nieprawidłowego 
transportu lub składowania. Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaŜ w celu okresowego oczyszczenia lub wymiany. 
Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzejny do nagrzewnic powinien ułatwiać ich naturalne 
odpowietrzenie. W przypadku nagrzewnic wodnych przewód zasilający powinien być przyłączony od dołu, a 
przewód powrotny od góry, a w przypadku nagrzewnic parowych sposób przyłączenia przewodu zasilającego i 
powrotnego powinien być odwrotny. 

Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnic powinien odpowiadać wymaganym 
warunkom przepływu czynnika w instalacji. NaleŜy zapewnić moŜliwość łatwego demontaŜu zaworów 
regulacyjnych bez konieczności spuszczania wody z instalacji. 
Nagrzewnice naraŜone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej powinny być 
zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu przeciw zamroŜeniowego. 
Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposaŜone w odpowiednie zabezpieczenie prądowe i zabezpieczenie przed 
przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczać przed 
włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji. 

 Urządzenia do odzyskiwania ciepła 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposaŜone z obu stron w otwory rewizyjne w przewodach 
umoŜliwiające czyszczenie tych urządzeń, o ile ich konstrukcja nie umoŜliwia ich czyszczenia w inny sposób. 
Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej powinny mieć instalację do 
odprowadzenia skroplin do kanalizacji lub do odpowiedniego zbiornika. 

4.6. NawilŜacze powietrza 
NawilŜacze powietrza wodne lub parowe powinny być wyposaŜone w niezbędne urządzenia odcinające i 

regulacyjne. NawilŜacze powietrza wodne powinny być tak zamontowane i wyposaŜone, aby była moŜliwość ich 
przyłączenia do instalacji wodociągowej, w sposób spełniający wymagania PN-B-01706 i, jeśli jest to wymagane, 

instalacji kanalizacyjnej, w sposób spełniający wymagania PN-B-01707. 

NawilŜacze powietrza powinny być wyposaŜone w urządzenia zapobiegające przenikaniu kropel wody do innych 

części instalacji. W koniecznych przypadkach naleŜy dokonać odwodnienia odcinka przewodu następnego po 

nawilŜaczu. 

4.7. Filtry powietrza 
Filtry powinny być wyposaŜone we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące konieczność wymiany 
wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji.  Filtry mogą być: mocowane w przegrodzie, zamontowane w sieci 
przewodów. Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra powinna 
odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. Sposób ukształtowania instalacji powinien zapewniać 
równomierny napływ powietrza na filtr. Wkłady filtrujące naleŜy montować po zakończeniu „brudnych" prac 
budowlanych lub zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

4.8. Nawiewniki, wywiewniki, okapy 
Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z moŜliwością ich 
przestawienia. PołoŜenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Nawiewników nie powinno się 
umieszczać w pobliŜu przeszkód (takich jak np. elementy konstrukcyjne budynku, podwieszone lampy) mających 
zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z 
przewodem w sposób trwały i szczelny. Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem 
naleŜy prowadzić jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. W przypadku łączenia 
nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów elastycznych nie naleŜy zgniatać tych 
przewodów, stosować przewodów dłuŜszych niŜ 4 m. 
Jeśli umoŜliwiają to warunki budowlane: długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, prowadzającego 
powietrze do nawiewnika powinna wynosić: L > 3D;przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w 
sieci przewodów, do którego podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika 
powinno wynosić: s < L/8. 



Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz 
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Nawiewniki i wywiewniki powinny być 
zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych. Nawiewniki i wywiewniki z elementami 
regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie otwartej. Okapy w kuchniach zawodowych 
powinny być wykonane z materiału niepalnego, o odporności na korozję i wytrzymałości mechanicznej 
odpowiadającej co najmniej stali odpornej na korozję o grubości minimalnej 1,0 mm oraz spełniać następujące 
wymagania: 

zamontowanie centralne nad urządzeniami kuchennymi, a krawędzie ich otworów wlotowych powinny wykraczać 
poza krawędzie powierzchni gotowania co najmniej o 100 mm z kaŜdej otwartej strony; 

wyposaŜenie w łatwo  dostępne filtry tłuszczowe (dotyczy okapów  nad urządzeniami kuchennymi, w których w 
czasie przygotowania potraw powstaje tłuszcz); wykonanie z materiałów odpornych na działanie tłuszczu, wilgoci i 
wysokiej temperatury np. ze stali nierdzewnej; zamontowanie moŜliwie nisko nad urządzeniem kuchennym z 
zachowaniem przepisów BHP oraz minimalnej wysokości zamontowania filtra tłuszczowego nad powierzchnią 
gotowania.   

 

4.9. Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków 
atmosferycznych np. przez zastosowanie Ŝaluzji, daszków ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe 
wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.. Czerpnie i 
wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 

4.10 Przepustnice 
Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposaŜone w element 
umoŜliwiający trwałe zablokowanie dźwigni napędu w wybranym połoŜeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie 
powinny mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
Mechanizmy napędu przepustnic powinny umoŜliwiać łatwą zmianę połoŜenia łopat w pełnym zakresie 
regulacyjnym. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie połoŜenia otwartego i zamkniętego. Szczelność 
przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie l wg klasyfikacji podanej 
w PN - EN 1751. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 

4.11 Tłumiki hałasu 
Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym: 
kierunek przepływu powietrza, -    wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra t). 
W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki naleŜy montować 
w przewodach wentylacyjnych jak najbliŜej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie 

od pomieszczenia sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany 

akustycznie. 

 Sieć przewodów naleŜy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 
 

4. Składowanie materiałów 
 
 
 W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładach drewnianych. 
Podobnie na podkładach drewnianych naleŜy układać wyroby w pozycji stojącej i jeŜeli powierzchnia składowania 
nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 
zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
 
 
 
 

 



 

6.  SPRZĘT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 
 
 

7. TRANSPORT 
 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 
 
 

8. WYKONANIE ROBÓT 
 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 
 
 
 

9. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 
 

10. ODBIÓR ROBÓT  
 

10.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

10.2. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. PRZEPISY I NORMY  
 
[1]     Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 póz. 1157, Nr 120/00 
póz. 1268, Nr 5/01 póz. 42, Nr 100/01 póz. 1085, Nr 110/01 póz. 1190, Nr 115/01 póz. 1229, Nr 129/01 póz. 1439, 
Nr 154/01 póz. 1800, Nr 74/02 póz. 676)  
[2]     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 póz. 690)  
 
 

PN-EN 1505:2001          Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju prostokątnym - Wymiary 

PN-EN 1506:2001          Wentylacja budynków  - Przewody proste i  kształtki  wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary 

PN-B-01411:1999         Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia 
PN-B-03434:1999         Wentylacja   -   Przewody   wentylacyjne   -   Podstawowe   

wymaganiai badania 
PN-B-76001:1996         Wentylacja  -  Przewody   wentylacyjne   -   Szczelność.   

Wymagania i badania 
PN-B-76002:1976         Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych  
PN-EN 1751:2001         Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe – 

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających  
PN-EN 1886:2001         Wentylacja budynków  - Centrale wentylacyjne i  klimatyzacyjne -

Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące 

części  składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci 
przewodów 

PrPN-EN 12599  Wentylacja   budynków   -   Procedury  badań   i   metody  
pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i 
klimatyzacji 

PrEN 12236  Wentylacja   budynków   -   Podwieszenia   i   podpory   przewodów   

- Wymagania wytrzymałościowe 
 
 

12. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono w ST S-00 00 00 
„Wymagania ogólne” pkt IX. 
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E-01.01.01. INSTALACJE ELEKTRYCZNE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
elektrycznych. 
1.2. Zakres stosowania SST 
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w p. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie do przebudowy i budowy instalacji elektrycznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Wg branŜowych norm 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o 
jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. 
Inne materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty na Ŝyczenie InŜyniera. 
2.2. Przewody i kable 
Przewody i kable winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.3. Aparaty elektryczne. 
Aparaty elektryczne winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.4. Osprzęt elektryczny 
Osprzęt elektryczny winien spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.5. Oprawy oświetleniowe 
Oprawy oświetleniowe winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych (PN lub BN) 
oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i urządzenia, dla 
których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub protokołami 
odbioru technicznego. 
2.6. Rozdzielnice elektryczne 

Rozdzielnice elektryczne winny spełniać parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z 
wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać wymaganiom obowiązujących przepisów, norm państwowych 
(PN lub BN) oraz przepisom dotyczącym urządzeń słuŜących do ochrony technicznej obiektów. Materiały, wyroby i 
urządzenia, dla których wymaga się certyfikaty zgodności, naleŜy dostarczać z certyfikatami, kartami gwarancyjnymi lub 
protokołami odbioru technicznego. 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
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, sprzętu itp. 
Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację InŜyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym kontraktem. 
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3.2. Sprzęt do wykonania przebudowy i budowy instalacji elektrycznych linii   
Wykonawca przystępujący do przebudowy lub budowy instalacji elektrycznych winien wykazać się moŜliwością 
korzystania z maszyn i sprzętu (według  tablicy 10), gwarantujących właściwą jakość robót. 

Tablica 10. Wykaz maszyn i sprzętu 

Nazwa 

młot udarowy elektryczny 
Pilarka do ciecia cegły lub betonu 
wiertarka elektryczna 
spawarka elektryczna, 
przyrządy testujące i pomiarowe 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, SST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym kontraktem. 
4.2. Środki transportu  
Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy lub budowy instalacji elektrycznej powinien wykazywać się 
moŜliwością korzystania ze środków transportu wg tablicy 1. 

Tablica 1. Wykaz środków transportu 

Nazwa 

śuraw samochodowy 
Samochód skrzyniowy 
Przyczepa dłuŜycowa 
Przyczepa skrzyniowa 
Ciągnik siodłowy z naczepą 
Samochód dostawczy 
 
Na środkach transportu przewoŜone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Rozdzielnice. 
5.1.1 Z-3a. 

Złącze kablowe Z-3a zlokalizować jako natynkowe na ścianie zewnętrznej budynku w miejscu wprowadzenia kabli do 
budynku. 

Złącze kablowej Z-3a w obudowie z tworzywa sztucznego termoutrwardzonego w II klasie izolacji o wymiarach 80x88. 
Z-3a wyposaŜyć w podstawy bezpiecznikowe PB-2 z wkładami bezpiecznikowymi i zworami. Z-3a posadowić na 
fundamencie prefabrykowanym FT-80 z kieszenia kablowa KK-80. Z-3e naleŜy połączyć z uziemieniem taśmowo 
prętowym o wartości rezystancji 15Ω≤R≤30Ω. Z-3a przystosować do oplombowania. Do Z-3a wprowadzić istniejące kable 
2 x YAKY 4x240. 
5.1.2 WG. 

WG zlokalizować na zewnątrz budynku nad Z-1 w obudowie metalowej TW-630 ze szklaną przesłoną w II klasie 
izolacji. WG wyposaŜyć w rozłącznik RA 1250A 3P. WG przystosować do oplombowania.  
5.1.3 Układ półpośredni RP. 

Rozdzielnicę pomiarową RP zlokalizować w wiatrołapie. Układ półpośredni RP składa się z: 
� obudowy ST 40x44 z rozłączniko – bezpiecznikiem  

� obudowy ST 40x44 z przekładnikami, 

� obudowy ST 80x57 z licznikami itp. 

� obudowy ST 80x57 z przełącznikiem agregat sieć i RW itp. 

Część dolna prawa ST 40x44 w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego niepalnego w II klasie izolacji 
(1drzwiczki, 1 zamek, 440 cm wysokości) producent Incobex. ST 40x44 naleŜy wyposaŜyć w zabezpieczeni 
przelicznikowe poprzez rozłączniko – bezpiecznik RP-01 z wkładkami bezpiecznikowymi 3xWT-1/F 200A oraz szyna 
uziemiającą  

Część dolna lewa ST 40x44 w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego niepalnego w II klasie izolacji (1 
drzwiczki, 1 zamki, 440 cm wysokości) producent Incobex. ST 40x44 naleŜy wyposaŜyć w przekładniki prądowe typ 
3xIWF 200/5A o klasie dokładności 0,5 i mocy Sn=2,5VA, FS=5, legalizowane, 
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Część środkowa ST 80x57 w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego niepalnego w II klasie izolacji (2 
drzwiczki, 1 zamek, 880 cm wysokości) producent Incobex. W ST 80x57 zamontować licznik energii czynnej i biernej 
czterokwantowy typ ZMD-410 CT 44.0009 producent Landis+Gyr. Obwody napięciowe zabezpieczyć wyłącznikami 
nadprądowymi 3xS311B6A. Dla sprawdzenia napięcia zamontować przycisk WP 3x10 z lampkami 3xL30x.  

Część górna ST 80x57 w obudowie z tworzywa sztucznego termoutwardzalnego niepalnego w II klasie izolacji (2 
drzwiczki, 1 zamek, 880 cm wysokości) producent Incobex. W ST 80x57 zamontować listwę zaciskowa rozgałęźną, 
przełącznik agregat sieć (FMU 160A) da zasilania windy, gniazdo 3-fazowe dla zasilania agregatu oraz rozdzielnicę widny.  

Rozdzielnicę RP przystosować do oplombowania. 
5.1.4. Rozdzielnica RG. 

Rozdzielnica główna RG zlokalizować w pomieszczeniu 1.04 recepcja zaplecze na parterze. RG zasilać z rozdzielnicy 
RP przewodem 4xLgY 150 + LgY95. RG w obudowie metalowej wolnostojącej  PRISMA P z kanałem kablowym o IP 30. 
RG montować nad posadzce. Rozdzielnicę RG wyposaŜyć w: 
- wyłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki nadprądowe,] 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- ograniczniki przepięć, 
- muliplex i jednostkę centralną kontroli modułów oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, 

Rozdzielnica RG zasila wszystkie rozdzielnice budynku.  
5.1.5. Rozdzielnica R1A. 
Rozdzielnica części parteru R1A zlokalizować na parterze w korytarzu. R1A zasilać z RG przewodem 5x LgY 16. R1A w 
obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 6x24 + 3x24. R1A montować 1,1 m nad poziomem posadzki. 
Rozdzielnicę R1A wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 
- sterowanie oświetleniem korytarzy i klatek schodowych, 
- interfejsy CTI, 
- przenieść istniejące zabezpieczenia pozostałych obwodów, 

Rozdzielnica R1A zasila część odbiorników parteru oraz korytarzy i klatek schodowych.  
5.1.6. Rozdzielnica R2A. 
Rozdzielnica części 1 piętra R2A zlokalizować na 1 piętrze w korytarzu. R2A zasilać z RG przewodem 5x LgY 16. R2A w 
obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R2A montować 1,1 m nad poziomem posadzki. 
Rozdzielnicę R2A wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 
- interfejs CTI, 

Rozdzielnica R2A zasila część odbiorników 1 piętra.  
5.1.7. Rozdzielnica R2KA. 
Rozdzielnica części 1 piętra R2KA zlokalizować na 1 piętrze w pomieszczeniu 2.21. R2KA zasilać z RG przewodem 4x 
LgY10 + LgY16. R2KA w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R2KA montować 1,1 m nad 
poziomem posadzki. Rozdzielnicę R2KA wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R2KA zasila część odbiorników 1 piętra a głównie pracownię komputerową w pomieszczeniu 2.21.  
5.1.8. Rozdzielnica R2KB. 
Rozdzielnica części 1 piętra R2KB zlokalizować na 1 piętrze w pomieszczeniu 2.24. R2KB zasilać z RG przewodem 4x 
LgY10 + LgY16. R2KB w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 2x24. R2KB montować 1,1 m nad 
poziomem posadzki. Rozdzielnicę R2KB wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R2KB zasila część odbiorników 1 piętra a głównie pracownię komputerową w pomieszczeniu 2.24.  
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5.1.9. Rozdzielnica R2KC. 
Rozdzielnica części 1 piętra R2KC zlokalizować na 1 piętrze w pomieszczeniu 2.25. R2KC zasilać z RG przewodem 4x 
LgY10 + LgY16. R2KC w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R2KC montować 1,1 m nad 
poziomem posadzki. Rozdzielnicę R2KC wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R2KC zasila część odbiorników 1 piętra a głównie pracownię komputerową w pomieszczeniu 2.25.  
5.1.10. Rozdzielnica R2KD. 
Rozdzielnica części 1 piętra R2KD zlokalizować na 1 piętrze w pomieszczeniu 2.31. R2KD zasilać z RG przewodem 4x 
LgY10 + LgY16. R2KD w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R2KD montować 1,1 m nad 
poziomem posadzki. Rozdzielnicę R2KD wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R2KD zasila część odbiorników 1 piętra a głównie pracownię komputerową w pomieszczeniu 2.31.  
5.1.11. Rozdzielnica R3A. 
Rozdzielnica części 2 piętra R3A zlokalizować na 2 piętrze w korytarzu. R3A zasilać z RG przewodem 4x LgY10 + 
LgY16. R3A w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R3A montować 1,1 m nad poziomem 
posadzki. Rozdzielnicę R3A wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R3A zasila część odbiorników 2 piętra a głównie pracownię komputerową w pomieszczeniu 3.38.  
5.1.12. Rozdzielnica R3B. 
Rozdzielnica części 2 piętra R3B zlokalizować na 2 piętrze w pomieszczeniu 3.21. R3B zasilać z RG przewodem 4x 
LgY70 + LgY35. R3B w obudowie metalowej podtynkowej PRISMA PACK 5x24. R3B montować 1,1 m nad poziomem 
posadzki. Rozdzielnicę R3B wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R3B zasila część odbiorników 2 piętra a głównie pracownię technologii gastronomicznej w 
pomieszczeniu 3.21.  
5.1.13. Rozdzielnica R3C. 
Rozdzielnica części 2 piętra R3C zlokalizować na 2 piętrze w pomieszczeniu 3.22. R3C zasilać z RG przewodem 4x 
LgY70 + LgY35. R3C w obudowie metalowej podtynkowej PRISMA PACK 5x24. R3C montować 1,1 m nad poziomem 
posadzki. Rozdzielnicę R3C wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R3C zasila część odbiorników 2 piętra a głównie pracownię technologii gastronomicznej w 
pomieszczeniu 3.22.  
5.1.14. Rozdzielnica R3D. 
Rozdzielnica części 2 piętra R3D zlokalizować na 2 piętrze w pomieszczeniu 3.31. R3D zasilać z RG przewodem 4x 
LgY70 + LgY35. R3D w obudowie metalowej podtynkowej PRISMA PACK 5x24. R3D montować 1,1 m nad poziomem 
posadzki. Rozdzielnicę R3D wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R3D zasila część odbiorników 2 piętra a głównie pracownie ćwiczeń praktycznych w pomieszczeniu 3.30.  
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5.1.15. Rozdzielnica R3E. 
Rozdzielnica części 2 piętra R3E zlokalizować na 2 piętrze w korytarzu. R3E zasilać z RG przewodem 5x LgY 6. R3E w 
obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 2x24. R3E montować 1,1 m nad poziomem posadzki. 
Rozdzielnicę R3E wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R3E zasila część odbiorników 2 piętra.  
5.1.16. Rozdzielnica R4A. 
Rozdzielnica części 3 piętra R4A zlokalizować na 3 piętrze w korytarzu. R4A zasilać z RG przewodem 5x LgY 6. R4A w 
obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R4A montować 1,1 m nad poziomem posadzki. 
Rozdzielnicę R4A wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R4A zasila część odbiorników 3 piętra.  
5.1.17. Rozdzielnica R5A. 
Rozdzielnica części poddasza R5A zlokalizować na poddaszu w korytarzu. R5A zasilać z RG przewodem 5x LgY 10. R5A 
w obudowie z tworzywa sztucznego podtynkowej PRAGMA F 3x24. R5A montować 1,1 m nad poziomem posadzki. 
Rozdzielnicę R5A wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 

Rozdzielnica R5A zasila część odbiorników poddasza i centrale wentylacyjne na strychu.  
5.1.18. Rozdzielnica RW. 
Rozdzielnica widny RW zlokalizować w RP. RW zasilać z Lz w RP przewodem 5x LgY 10. RW w obudowie z tworzywa 
sztucznego natynkowej KAEDRA 2x18. Rozdzielnicę R5A wyposaŜyć w: 
- rozłącznik trójbiegunowy, 
- lampki sygnalizujące napięcie, 
- wyłączniki róŜnicowo – prądowe, 
- wyłączniki nadprądowe, 
- ogranicznik przepięć, 
Rozdzielnicę RW wyposaŜy firma montująca windę.  
5.1.19. Rozdzielnica STEROWANIE OŚWIETLENIEM. 
Rozdzielnica STEROWANIE OSWIETLENIEM zlokalizować w pomieszczeniu 1.04 w miejsce istniejącej tablicy 
bakelitowej. STEROWANIE OSWIETLENIEM w obudowie z tworzywa sztucznego natynkowej. Rozdzielnicę 
STEROWANIE OSWIETLENIEM wyposaŜyć w: 
- przyciski sterujące oświetleniem  
5.2. WLZ i listwy kablowe. 

Od Z-3a poprzez WG od RP WLZ prowadzić przewodem 4xLY 150 w rurze KR o 110 pod tynkiem. Od RP do RG 
WLZ prowadzić przewodem 4xLgY150 + LgY 95 w rurze Kro110 na uchwytach na tynku. Rurę osłonową obudować 
ścianką GKF. 

Od RG do R1A WLZ prowadzić przewodem 5xLgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze RLo47 na 
tynku. 

Od RG do ist. R1B  WLZ prowadzić przewodem 5xLgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze RLo47 
na tynku. 

Od RG do ist. R1C WLZ prowadzić przewodem 5xLgY6 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze RLo47 na 
tynku. 

Od RG do ist. R1 HALA WLZ prowadzić przewodem 5xLgY10 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku i łączyć z istniejącym WLZ w miejscu lokalizacji starej RG poprze puszkę o80 z Lz. 

Od RG do ist. ZASILANIE KANALIZACJA WLZ prowadzić przewodem 5xLgY10 w rurze RLo47 pod tynkiem a w 
piwnicach w rurze RLo47 na tynku i łączyć z istniejącym WLZ w miejscu lokalizacji starej RG poprze puszkę o80 z Lz. 

Od RG do R2A WLZ prowadzić przewodem 5xLgY10 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze RLo47 na 
tynku. 

Od RG do ist. R2B WLZ prowadzić przewodem 5xLgY6 w rurze RLo47 pod tynkiem. 
Od RG do ist. R2C WLZ prowadzić przewodem 5xLgY6 w rurze RLo47 pod tynkiem. 
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Od RG do R2KA WLZ prowadzić przewodem 4xLgY10+LgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R2KB WLZ prowadzić przewodem 4xLgY10+LgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R2KC WLZ prowadzić przewodem 4xLgY10+LgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R2KD WLZ prowadzić przewodem 4xLgY10+LgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R3A WLZ prowadzić przewodem 4xLgY10+LgY16 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R3B WLZ prowadzić przewodem 4xLgY70+LgY35 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R3C WLZ prowadzić przewodem 4xLgY70+LgY35 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R3D WLZ prowadzić przewodem 4xLgY70+LgY35 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze 
RLo47 na tynku. 

Od RG do R3E WLZ prowadzić przewodem 5xLgY6 w rurze RLo47 pod tynkiem, w miejscu gdzie w ETAPIE I 
kończy się istniejący budynek zamontować puszkę o80 z Lz a następnie w ETAPIE II wykonać WLZ w nadbudowanej 
części budynku. 

Od RG do R4A WLZ prowadzić przewodem 5xLgY6 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze RLo47 na 
tynku, w miejscu gdzie w ETAPIE I kończy się istniejący budynek zamontować puszkę o80 z Lz a następnie w ETAPIE II 
wykonać WLZ w nadbudowanej części budynku. 

Od RG do R5A WLZ prowadzić przewodem 5xLgY10 w rurze RLo47 pod tynkiem a w piwnicach w rurze RLo47 na 
tynku, w miejscu gdzie w ETAPIE I kończy się istniejący budynek zamontować puszkę o80 z Lz a następnie w ETAPIE II 
wykonać WLZ w nadbudowanej części budynku. 

W pomieszczeniu pracowni komputerowych montować listwy kablowe LS 130x60/1 dla prowadzenia przewodów. 
5.3. Instalacja gniazd, wypustów 1-fazowych 3-fazowych. 

Instalacja gniazd wtykowych 1-faz i 3-faz,. prowadzić jako: 
- wtynkową przewodami kabelkowymi YDYp i YDY, 
- podtynkowa w rurze RLo47 w posadzce przewodami kabelkowymi YDYp i YDY, 
- natynkową w listwach kablowych przewodami kabelkowymi YDYp (wspólnie w obwodem gniazd i wypustów) w 
pracowniach komputerowych, 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 
ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu gniazd zgodnie z 
przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach gdzie moŜe pojawić się 
wilgoć montować osprzęt szczelny o IP 44 na wysokości 1,15m. Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne.  

Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : 
Typ 1: 1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA, 
W ETAPIE I inwestycji wykonać wszystkie obwody i jeŜeli dany obwód będzie wykonany w ETAPIE II to na granicy 

zakresu wykonać puszkę o80 z Lz w celu wykonania obwodu bez konieczności ingerencji w instalację z zakresu w 
ETAPIE I. 
5.4. Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA. 

Instalacja gniazd wtykowych dedykowanych DATA prowadzić jako: 
- wtynkową przewodami kabelkowymi YDYp, 
- natynkową w listwach kablowych przewodami kabelkowymi YDYp (wspólnie w obwodem gniazd i wypustów) w 
pracowniach komputerowych, 

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 
ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu gniazd zgodnie z 
przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Gniazda montować jako podwójne i lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach gdzie moŜe pojawić się 
wilgoć montować osprzęt szczelny o IP 44 na wysokości 1,15m. Na rysunku wyszczególniono gniazda hermetyczne.  

Gniazda przy zestawach dedykowanych montować jako pojedyncze w zestawach : 
Typ 1: 1 gniazdo, 3 gniazda dedykowane DATA,  
W ETAPIE I inwestycji wykonać wszystkie obwody i jeŜeli dany obwód będzie wykonany w ETAPIE II to na granicy 

zakresu wykonać puszkę o80 z Lz w celu wykonania obwodu bez konieczności ingerencji w instalację z zakresu w 
ETAPIE I. 
5.5. Instalacja oświetlenia podstawowego i wentylatorów. 
 Instalację oświetlenia podstawowego i wentylatorów prowadzić jako wtynkową przewodami kabelkowymi YDYp.  

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 
ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu wyłączników zachować 
zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  
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Łączniki lokalizować na wysokości 1,15m. W pomieszczeniach zamontować oprawy oświetleniowe zgodne z 
parametrami określonymi w legendzie. Wentylatory załączać z wyłącznika oświetlenia danego pomieszczenia.  

Sterowanie oświetleniem korytarzy i klatek schodowych poprzez układ sterujący w R1A oraz przyciski zlokalizowane 
w rozdzielnicy STEROWANIE OŚWIETLENIEM. 

W ETAPIE I inwestycji wykonać wszystkie obwody i jeŜeli dany obwód będzie wykonany w ETAPIE II to na granicy 
zakresu wykonać puszkę o80 z Lz w celu wykonania obwodu bez konieczności ingerencji w instalację z zakresu w 
ETAPIE I. 
5.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. 
 Instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego prowadzić jako wtynkową przewodami kabelkowymi YDYp.  
 Instalację oświetlenia awaryjnego realizować poprzez oprawy podstawowe, do których wmontować moduły awaryjne 2 
godzinne podpięte na stałe do sieci. Oprawy są tak rozmieszczone aby po zaniku napięcia było wymagane min 1Lx. A na 
klatkach schodowych 10% natęŜenia oświetlenia nominalnego. 

Instalację oświetlenia ewakuacyjnego realizować poprzez oprawy z piktogramami z modułami awaryjnymi 2 
godzinnymi.  

Trasa prowadzenia przewodów zasilających powinna przebiegać w linii prostej, nie prowadzić przewodów w liniach 
ukośnych. Odległości prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podłogi oraz miejsca montaŜu wyłączników zachować 
zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i SEP-E-002.  

Dla monitorowania stanu modułów awaryjnych zaprojektowano system centralnego nadzoru CTI poprzez interfejsy 
CTI zamontowane w rozdzielnicach piętrowych, Dodatkowo w rozdzielnicy RG zamontować multiplekser dla zebrania 
informacji od interfejsów piętrowych, następnie sygnał podawany jest do centralnej jednostki CTI który moŜe przekazać 
informacje do komputera o stanie modułów awaryjnych. Wszystkie modułu łączymy z interfejsami za pomocą magistrali 
sygnałowej UTP 4x2x0,5. Następnie interfejsami łączymy z multiplekserem magistrali sygnałowej UTP 4x2x0,5. 

W ETAPIE I inwestycji wykonać wszystkie obwody i jeŜeli dany obwód będzie wykonany w ETAPIE II to na granicy 
zakresu wykonać puszkę o80 z Lz w celu wykonania obwodu bez konieczności ingerencji w instalację z zakresu w 
ETAPIE I. 
5.7. Instalacja odgromowa i uziemienia. 

W celu zapewnienia ochrony odgromowej dla projektowanego budynku wykonać ochronę odgromową podstawową 
klasy II oraz ochronę przeciw przepięciową. 

Na dachu prowadzić zwody pionowe z drutu stalowego ocynkowanego φ 6 mm mocowane co około 1m do konstrukcji 
dachu. Zgodne z klasa odgromową klasy II oko na zwodach poziomych winno wynosić 10mx10m. Następnie prowadzić 
zwody pionowe z drutu stalowanego ocynkowanego φ 8 mm mocowane co około 1m do konstrukcji budynku. Zgodne z 
klasa odgromową klasy II zwodach pionowych powinny być rozmieszczone minimum co 15m.  

Zwody pionowe łączymy z uziemieniem otokowym poprzez zaciski kontrolne. Zacisk kontrolny powinien mieć dwie 
śruby o gwincie M6 lub jedną o gwincie M10. Zacisk kontrolny montować w puszcze uziemiającej hermetycznej z 
oznaczeniem uziemienia. Uziom otokowy wykonać z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4 ułoŜonej na głębokości 
0,6-1 m w odległości 1-1,5m od fundamentów budynku. Pod przejazdami i przeszkodami betonowymi bednarkę prowadzić 
w rurze osłonowej. Łączenia bednarki oraz prętów wykonać poprzez trwałe łączenia galwaniczne np. spawanie z 
malowaniem. Uziom fundamentowy łączyć z konstrukcjami metalowymi budynku poprzez spawanie.  

Projektowany uziom otokowy i uziomy poziome naleŜy łączyć z istniejącymi uziomami istniejącego budynku. 
Po wykonaniu instalacji odgromowej i uziemiania naleŜy wykonać pomiar rezystancji uziemienia. Rezystancja 

uziemienia nie powinna przekraczać 10 Ω. 
5.8. DemontaŜe. 

Istniejące instalacje zdemontować. Materiału z demontaŜu po uzgodnieniu z Inwestorem albo zutylizować lub 
przekazać na magazyn Inwestora. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia załoŜonej jakości wykonywanych robót przy przebudowie lub budowie 
instalacji elektrycznych. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania InŜynierowi zgodności 
dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, OST, SST i PZJ. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą 
być przez InŜyniera dopuszczone do uŜycia bez badań. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić InŜyniera o rodzaju i terminie badania. 
Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji InŜyniera. 
Wykonawca powiadamia pisemnie InŜyniera o zakończeniu kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero 
po stwierdzeniu przez InŜyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla danego terenu Zakładu Energetycznego 
- załoŜonej jakości. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości lub atesty 
stosowanych materiałów. 
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Do materiałów, których badania powinien przeprowadzić Na Ŝądanie InŜyniera, naleŜy dokonać testowania sprzętu 
posiadającego moŜliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. 
W wyniku badań testujących naleŜy przedstawić InŜynierowi świadectwa cechowania. 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
6.3.1. Roboty zanikowe 

Sprawdzeniu podlegają przewody i kable przed zatynkowaniem. 
6.4. Badania po wykonaniu robót 
Po zakończeniu robót naleŜy przeprowadzić próby montaŜowe obejmujące badania i pomiary. 
Zakres podstawowych prób obejmuje: 
- sprawdzenie ciągłości obwodów instalacji elektrycznej, 
- sprawdzenie rezystancji izolacji poszczególnych obwodów, 
- sprawdzenie wartości rezystancji pętli zwarcia jednofazowego, 
- pomiar rezystancji uziemienia 
- sprawdzić test wyłączników róŜnicowoprądowych oraz czas wyłączenia, 
- pomiary rezystancji uziemień. 
Sprawdzenie i odbiór robót powinno być wykonane zgodnie z przepisami i normami. 
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinno podlegać : 
• zgodność wykonania robót z dokumentacją, 
• właściwe podłączenie przewodów w puszkach i rozdzielnicach, 
wykonanie pomiarów z przekazaniem wyników do protokołu odbioru. 

W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania robót, na 
wniosek Wykonawcy, InŜynier moŜe wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt.7. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla instalacji elektrycznej jest 

- dla przewodów i kabli jest metr, 
- dla osprzętu sztuki lub komplety, 
- dla rozdzielnic sztuki lub komplety, 
- dla opraw komplety 
- dla sprawdzeń i badań pomiar 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz na zasadach 
odbioru częściowego i końcowego określonych w D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt. 8. 
Przy przekazywaniu instalacji elektrycznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
następujące dokumenty: 

− projektową dokumentację powykonawczą, 

− geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

− protokóły z dokonanych pomiarów, 

− protokóły odbioru robót zanikających, 

− ewentualną ocenę robót wydaną przez Zakład Energetyczny. 
8.2. Rodzaje odbiorów robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez InŜyniera 
przy udziale Wykonawcy: 
a./ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b./ odbiorowi częściowemu, 
c./ odbiorowi ostatecznemu,  
d./ odbiorowi pogwarancyjnemu. 
Ogólne wymagania dotyczące poszczególnych rodzajów odbioru robót podano w D-M-00.00.00. 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Według ST.D-M.00.00.00.  
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. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem InŜyniera. 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. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
8.4. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg 
zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje InŜynier. 
8.5. Odbiór ostateczny robót 
8.5.1. 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. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
InŜyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności InŜyniera 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. 
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Przy przekazywaniu urządzeń teletechnicznych do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 
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 (ewentualnie) uzupełniające lub 
zamienne)  
– recepty i ustalenia technologiczne  
– dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały)  
– protokoły z wynikami dokonanych pomiarów, zgodne z SST i ewentualnie PZJ  
– deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ewentualnie PZJ  
– opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych  
  do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ  
– rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących  
– protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń  
– geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu  
– kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy według 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. 
8.6. 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 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
8.7. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek  
 W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny koszt. Odbiór jest 
moŜliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w SST D-M-00.00.00. "Wymagania ogólne" p. 9. 
Płatność za km linii naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości uŜytych materiałów i wykonanych robót na 
podstawie wyników pomiarów i badań kontrolnych. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje: 
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− roboty przygotowawcze, 

− oznakowanie robót, 

− przygotowanie, zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów, 

− odłączenie i demontaŜ kolidującego odcinka linii lub stacji transformatorowej, 

− podłączenie linii lub stacji do sieci, zgodnie z dokumentacją projektową, 

− wykonanie inwentaryzacji lokalizacji słupów napowietrznych linii i stacji transformatorowych. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa „Prawo budowlane” z późniejszymi zmianami, 
2. Ustawa o ochronie przeciwpoŜarowej - tekst jednolity Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz 1229, 
3. Ustawa o badaniach i certyfikacji Ustawa o normalizacji z 12. września 2002 r, 
4. Ustawa „Prawo energetyczne” z 10. kwietnia 1997 r. z późniejszymi zmianami, 
5. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 7 

kwietnia 2004 r, 
6. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
7. N SEP-E-002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych; 
8. PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
9. PN-86-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
10. PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
11. PN-IEC 61024-1 –1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór poziomów ochrony 
12. PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B – 

Projektowanie, montaŜ, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
 

 


