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1. WST�P 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

− Specyfikacja Techniczna ST-00 "Wymagania Ogólne" odnosi si� do wymaga� technicznych 

dotycz�cych wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostan� wykonane w ramach 

zadania remontowego pn.:  

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                             
w Bobolicach” 

t.j.: 

- Roboty rozbiórkowe, 

− Roboty murowe i tynkarskie, 

− Monta� stolarki okiennej, 

− Monta� stolarki drzwiowej aluminiowej zewn�trznej oraz stolarki drzwiowej wewn�trznej, 

− Roboty wyko�czeniowe pomieszcze�- malatura, okładziny �cienne i podłogowe,  

−−−− Wykonanie instalacji wodoci�gowej i kanalizacyjnej, 

−−−− Wykonanie wentylacji, 

−−−− Wykonanie instalacji elektrycznej, 

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj� Techniczn� jako cz��� Dokumentów Kontraktowych, nale�y odczytywa� i rozumie�
w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 

Specyfikacja j.w. zawiera ni�ej wymienione specyfikacje szczegółowe: 

ST 01.00.00   Roboty rozbiórkowe 

ST 01.02.00  Wymiana stolarki okiennej   

ST 01.03.00  Monta� stolarki drzwiowej 

ST 01.04.00  Tynki i okładziny wewn�trzne 

ST 01.05.00  Roboty malarskie 

ST 01.06.00  Podłogi i posadzki 

ST 02.01.00  Instalacje sanitarne 

ST 02.01.01  Instalacja wodoci�gowa 

ST 02.01.02  Instalacja kanalizacyjna 

ST 02.01.03  Instalacja wentylacyjna 

ST 02.01.04  Instalacja centralnego ogrzewania 

ST 03.00.00  Roboty instalacji elektrycznych. 

1.3. Zakres Robót obj�tych  ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne, wspólne dla 

poszczególnych asortymentów robót budowlanych, obj�tych specyfikacjami technicznymi: 

Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót  

i rysunkami znajduje si� w  Dokumentacji Projektowej. W ró�nych miejscach Specyfikacji 

Technicznych podane s� odno�niki do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy  

i standardy winny by� traktowane jako integralna cz��� Specyfikacji Technicznych i czytane  

w poł�czeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których s� wymienione. Wykonawca powinien 

dogł�bnie zaznajomi� si� z ich zawarto�ci� i wymaganiami. Zastosowanie b�d� miały ostatnie 

wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed dat� zamkni�cia przetargu, o ile wyra�nie nie 

stwierdzono inaczej. 
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Roboty nale�y wykonywa� w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z obowi�zuj�cymi regulacjami, 

normami, standardami i wymaganiami okre�lonymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Jakiekolwiek nazwy marek (firm) u�yte w dokumentacji powinny by� uwa�ane jako definicje 

standardu a nie okre�lone �ci�le marki w projekcie. 

Nale�y przyj��, �e po nazwach własnych umieszczone s� słowa: „lub równowa�ne”. 

Warunki wykonania i odbioru nie wymienione w niniejszym dziale nale�y przyj�� wg „Warunków 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-wykonawczych” wydanych przez Arkady 

Warszawa – rok 1989. 

1.4. Okre�lenia podstawowe

 U�yte w ST wymienione poni�ej okre�lenia nale�y rozumie� w ka�dym przypadku 

nast�puj�co: 

1.4.1. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony piecz�ci� organu 

wydaj�cego, wydany zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, stanowi�cy urz�dowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, słu��cy do notowania zdarze� i okoliczno�ci zachodz�cych w toku 

wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania polece� i innej 

korespondencji technicznej pomi�dzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawc� i projektantem. 

1.4.2. Inspektor Nadzoru – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 

Zamawiaj�cego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 

nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania 

robotami i do wyst�powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.4. Ksi��ka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, słu��cy do wpisywania przez Wykonawc� obmiaru dokonywanych robót w formie 

wylicze�, szkiców i ew. dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi��ce obmiarów podlegaj�
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.5. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego, niezb�dne do 

przeprowadzenia wszelkich bada� i prób zwi�zanych z ocen� jako�ci materiałów oraz robót. 

1.4.6. Materiały - wszelkie tworzywa niezb�dne do wykonania robót, zgodne z dokumentacj�
projektow� i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

1.4.7. Odpowiednia (bliska) zgodno�� - zgodno�� wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a je�li przedział tolerancji nie został okre�lony - z przeci�tnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8. Polecenie Inspektora Nadzoru  - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw 

zwi�zanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.9. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji 

projektowej. 

1.4.10. Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi zał�cznikami. 

1.4.11. Przetargowa dokumentacja projektowa - cz��� dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizacj�, charakterystyk� i wymiary obiektu b�d�cego przedmiotem robót. 

1.4.12. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilo�ci w kolejno�ci technologicznej ich 

wykonania, zał�czony w dokumentacji przetargowej 
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1.4.13. Teren budowy - teren udost�pniony przez Zamawiaj�cego dla wykonania na nim robót oraz 

inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworz�ce cz��� terenu budowy. 

1.4.14. Formularz wyceny – formularz zawieraj�cy pozycje, ich ilo�ci oraz ceny jednostkowe, 

zał�czony w dokumentacji przetargowej, wypełniony przez Wykonawc� i zał�czony przez niego w 

ofercie na podstawie którego dokonywane b�d� rozliczenia faktycznie wykonanych robót 

budowlanych.  

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako�� wykonanych robót, bezpiecze�stwo wszelkich 

czynno�ci na terenie budowy, metody u�yte przy budowie oraz za ich zgodno�� z dokumentacj�
projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy: 

Zamawiaj�cy przeka�e Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganymi 

uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzj� o pozwoleniu na budow�”) jeden 

egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie  

z postanowieniami umowy a tak�e Ksi��k� obmiaru. 

Dziennik Budowy oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie  

z wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. 

Wszelkie koszty zwi�zane z czynno�ciami uzyskania Dziennika Budowy oraz innych dokumentów 

ponosi Wykonawca i przyjmuje si� �e s� uj�te w cenie kontraktowej 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja projektowa b�dzie zawiera� rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  

w szczegółowych warunkach umowy, uwzgl�dniaj�cym podział na dokumentacj� projektow�: 
− Zamawiaj�cego, tj.: 

Przetargow� dokumentacj� projektow� – rysunki pozwalaj�ce na okre�lenie lokalizacji, 

zakresu i charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej, 

Projektow� dokumentacj� budowlano-wykonawcz� (techniczn�), która zostanie przekazana 

Wykonawcy po przyznaniu kontraktu.  

− Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawc�, w tym: 

Projekt organizacji budowy 

Program Zapewnienia Jako�ci (PZJ) 

Dokumentacj� powykonawcz�, w tym dokumentacj� geodezyjn� – powykonawcz�  
dla zrealizowanych robót – umo�liwiaj�c� naniesienie zmian na map� zasadnicz�  
i w stosownych ewidencjach zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami. 

Koszty ww. opracowanych przez Wykonawc� dokumentacji nie podlega odr�bnej wycenie  

i Wykonawca uwzgl�dni je w cenach jednostkowych Robót. 

1.5.3. Zgodno�� Robót z Dokumentacj� Projektow� i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowi� cz��� Kontraktu, a wymagania wyszczególnione  

w cho�by jednym z nich s� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dost�pny i Wykonawca powinien zapozna� si� z jego 

aktualnym stanem „na miejscu” – dost�pno�� uzale�niona jest jednak od uzgodnienia  

z Zamawiaj�cym terminu dokonania przez Wykonawc� ogl�dzin  
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Wykonawca nie mo�e wykorzystywa� bł�dów lub opuszcze� w Dokumentach Kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomi� Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich 

zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone 

materiały b�d� zgodne z Dokumentacj� Projektow� ST. 

Dane okre�lone w Dokumentacji Projektowej i w ST b�d� uwa�ane za warto�ci docelowe, od 

których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre�lonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 

i elementów budowli musz� by� jednorodne i wykazywa� blisk� zgodno�� z okre�lonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog� przekracza� dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie b�d� w pełni zgodne z Dokumentacj� Projektow� lub 

ST i wpłynie to na niezadowalaj�c� jako�� elementu budowli, to takie materiały b�d� niezwłocznie 

zast�pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowi�zany do zapewnienia i utrzymania bezpiecze�stwa Terenu Budowy oraz 

Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu a� do zako�czenia i odbioru 

ko�cowego Robót, a w szczególno�ci: 

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonuj�cych  czynno�ci 

zwi�zane z budow� i nienaruszalno�� ich mienia słu��cego do pracy a tak�e zabezpieczy Teren 

Budowy przed dost�pem osób nieupowa�nionych. 

2) Umo�liwi w całym okresie realizacji bezpieczne korzystanie z obiektów poddawanych 

remontowi przez osoby zatrudnione w szkole oraz osoby upowa�nione przez dyrektora szkoły 

lub Zamawiaj�cego, w tym zabezpieczy odpowiednie doj�cia i wej�cia do szkoły dla 

wszystkich u�ytkowników. 

3) Wykonawca w ramach zabezpieczenia Terenu Budowy umo�liwi ci�głe korzystanie z wyj��
ewakuacyjnych ze szkoły. Przed przyst�pieniem do zabezpieczenia Terenu Budowy 

Wykonawca zapozna si� z obowi�zuj�cym planem ewakuacji szkoły. 

4) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprz�tn�� plac budowy po zako�czeniu ka�dego 

elementu robót i doprowadzi� go do stanu pierwotnego po zako�czeniu robót i likwidacji placu 

budowy. 

Po zako�czeniu i odebraniu przez Zamawiaj�cego robót wykonywanych wewn�trz obiektów Teren 

Budowy ograniczony zostanie do terenu naokoło obiektu. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Wszelkie koszty zwi�zane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje si�, 
�e s� wliczone w cen� kontraktow�. 

1.5.5. Ochrona �rodowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowi�zek zna� i stosowa� w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotycz�ce ochrony �rodowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wyko�czania Robót Wykonawca b�dzie: 

- utrzymywa� Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stoj�cej,  

- podejmowa� wszelkie uzasadnione kroki maj�ce na celu stosowanie si� do przepisów i norm 

dotycz�cych ochrony �rodowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 

- unika� uszkodze� lub uci��liwo�ci dla osób lub własno�ci społecznej i innych, a wynikaj�cych 

ze ska�enia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nast�pstwie jego sposobu działania.  

Wszelkie koszty zwi�zane z ochron� �rodowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i 

przyjmuje si�, �e s� wliczone w cen� kontraktow�. 
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1.5.6. Ochrona przeciwpo�arowa 

Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów ochrony przeciwpo�arowej. 

Wykonawca b�dzie utrzymywa� sprawny sprz�t przeciwpo�arowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne b�d� składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dost�pem osób trzecich. 

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

Wszelkie koszty zwi�zane z ochron� przeciwpo�arow� w czasie wykonywania robót ponosi 

Wykonawca i przyjmuje si�, �e s� wliczone w cen� kontraktow�. 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia.  

Nie dopuszcza si� u�ycia materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu 

wi�kszym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe u�yte do Robót b�d� miały �wiadectwa dopuszczenia, wydane przez 

uprawnion� jednostk�, jednoznacznie okre�laj�ce brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 

�rodowisko. 

Materiały, które s� szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zako�czeniu Robót ich 

szkodliwo�� zanika (np. materiały pylaste) mog� by� u�yte pod warunkiem przestrzegania 

wymaga� technologicznych wbudowania. Je�eli wymagaj� tego odpowiednie przepisy 

Zamawiaj�cy powinien otrzyma� zgod� na u�ycie tych materiałów od wła�ciwych organów 

administracji pa�stwowej. 

Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 

u�ycie spowodowało jakiekolwiek zagro�enie �rodowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Zamawiaj�cy. 

Je�eli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych 

powstaj� jakiekolwiek odpady szkodliwe, a wszczególnosci takie jak: eternit, azbest czy papa 

Wykonawca na własny koszt zutylizuje te odpady. 

Wszelkie koszty zwi�zane z utylizacj� materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót 

ponosi Wykonawca i przyjmuje si�, �e s� wliczone w cen� kontraktow�. 

1.5.8. Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na powierzchni ziemi i za urz�dzenia podziemne, 

takie jak ruroci�gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz b�d�cych wła�cicielami tych 

urz�dze� potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni wła�ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowi�zany jest umie�ci� w swoim harmonogramie rezerw� czasow� dla wszelkiego 

rodzaju robót, które maj� by� wykonane w zakresie przeło�enia instalacji i urz�dze� podziemnych 

na terenie budowy i powiadomi� Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpocz�cia 

robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz b�dzie z nimi współpracował dostarczaj�c 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b�dzie odpowiada� za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz�dze�
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj�cego. 
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W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca b�dzie realizowa� roboty w sposób 

powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla u�ytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie 

koszty konieczne na prawidłowe zabezpieczenie dost�pno�ci obiektów szkolnych dla osób 

niepełnoletnich oraz pracowników szkoły. 

Je�eli teren budowy przylega do terenów z zabudow� mieszkaniow�, Wykonawca b�dzie 

realizowa� roboty w sposób powoduj�cy minimalne niedogodno�ci dla mieszka�ców. Wykonawca 

odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w s�siedztwie budowy, 

spowodowane jego działalno�ci�. 

Wykonawca zobowi�zany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmuj�cych:  opłaty/dzier�awy 

terenu, w tym: opłaty za zaj�cie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urz�dze� w pas drogowy, 

rekompensaty dla wła�cicieli za czasowe zaj�cie nieruchomo�ci oraz koszty przebudowy urz�dze�
obcych. 

Inspektor Nadzoru b�dzie na bie��co informowany o wszystkich umowach zawartych pomi�dzy 

Wykonawc� a wła�cicielami nieruchomo�ci i dotycz�cych korzystania z własno�ci i dróg 

wewn�trznych. Jednak�e, ani Inspektora Nadzoru ani Zamawiaj�cy nie b�dzie ingerował w takie 

porozumienia, o ile nie b�d� one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

Wszelkie koszty zwi�zane z ochron� własno�ci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót 

ponosi Wykonawca i przyjmuje si�, �e s� wliczone w cen� kontraktow�. 

1.5.9. Bezpiecze�stwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca b�dzie przestrzega� przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa  

i higieny pracy. W szczególno�ci Wykonawca ma obowi�zek zadba�, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych 

odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie utrzymywał wszelkie 

urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony �ycia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uznaje si�, �e 

wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre�lonych powy�ej nie podlegaj � odr�bnej 

zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 

Kierownik budowy powołany przez Wykonawc� obowi�zany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 

07/07/1994r. Prawo budowlane do sporz�dzenia przed rozpocz�ciem budowy planu bezpiecze�stwa 

i ochrony zdrowia, który uzgodni z Inwestorem Zast�pczym. 

Wszelkie koszty zwi�zane z przestrzeganiem przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa  

i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje si�, �e s� wliczone w 

cen� kontraktow�. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� Robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia 

u�ywane do Robót od daty rozpocz�cia do daty odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru. 

Je�li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 

powinien rozpocz�� Roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia. 

1.5.11. Stosowanie si� do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowi�zany jest zna� wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 

oraz inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z Robotami i b�dzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca b�dzie przestrzega� praw patentowych i b�dzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymaga� prawnych odno�nie znaków firmowych, nazw lub innych 
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chronionych praw w odniesieniu do sprz�tu, materiałów lub urz�dze� u�ytych lub zwi�zanych  

z wykonywaniem robót i w sposób ci�gły b�dzie informowa� Inspektora Nadzoru o swoich 

działaniach, przedstawiaj�c kopie zezwole� i inne odno�ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

post�powania, obci��enia i wydatki wynikłe z lub zwi�zane z naruszeniem jakichkolwiek praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyj�tkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z 

wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 

1.5.12. Równowa�no�� norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane s� konkretne normy i przepisy, które 

spełnia� maj� materiały, sprz�t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa�
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o 

ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 

s� pa�stwowe lub odnosz� si� do konkretnego kraju lub regionu, mog� by� równie� stosowane inne 

odpowiednie normy zapewniaj�ce równy lub wy�szy poziom wykonania ni� powołane normy lub 

przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Ró�nice pomi�dzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musz� by�
dokładnie opisane przez Wykonawc� i przedło�one Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.13. Tablice informacyjne 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  

z Inspektorem Nadzoru: 

− tablic� informacyjn� zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre�ci� informacji 

zatwierdzon� przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i 

demonta�u tablicy informacyjnej jest uwzgl�dniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice 

informacyjne b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres 

realizacji Robót a po ich zako�czeniu zdemontowane. 

Koszty wykonania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demonta�u (po zako�czeniu 

realizacji Robót) nie podlegaj� odr�bnej zapłacie i przyjmuje si�, �e s� wł�czone w cen�
kontraktow�. 

1.5.14. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, 

geodezyjn� i budowlan� dokumentacj� powykonawcz�, sporz�dzon� w 3 egzemplarzach. 

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odr�bnej 

zapłacie i przyjmuje si�, �e jest wł�czony w cen� kontraktow�. 

1.6. Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urz�dzenia, utrzymania i likwidacji 

zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urz�dzi, b�dzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z 

Prawem Budowlanym. 

Zaplecze Wykonawcy powinno by� wyposa�one w: 

- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

prawa, 

- zaplecze na narady, które pomie�ci 6 osób, 

- telefon (dopuszcza si� telefon komórkowy). 
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Podł�czenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecno�ci Inspektora 

Nadzoru do rozdzielni energetycznej nale��cej do szkoły poprzez podlicznik. W ramach tego 

podlicznika Wykonawca rozliczy si� z wła�cicielem szkoły z popranej energii elektrycznej. 

Podł�czenie do sieci wodoci�gowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecno�ci Inspektora 

Nadzoru w miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik - wodomierz. W ramach tego 

podlicznika Wykonawca rozliczy si� z wła�cicielem szkoły z popranej wody. 

Koszty poboru mediów nie podlegaj� odr�bnej wycenie i przyjmuje si�, �e s� wliczone w cen�
kontraktow�. 

2.  MATERIAŁY 

2.1. �ródła szukania materiałów

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce 

proponowanego �ródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 

�wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub �wiadectwa bada� laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego �ródła nie oznacza automatycznie, �e wszelkie 

materiały z danego �ródła uzyskaj� zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowi�zany jest do prowadzenia bada�, w celu udokumentowania, �e materiały 

uzyskane z dopuszczonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania Specyfikacji Technicznych 

w czasie post�pu Robót. Kopie dokumentów zwi�zanych z dostarczonymi i wbudowanymi 

materiałami b�d� przekazywane Inspektorowi Nadzoru.  

2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom

Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� przez Wykonawc� wywiezione z Terenu 

Budowy, b�d� zło�one w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Je�li Inspektor Nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na u�ycie tych materiałów do innych robót, ni� te dla których zostały 

zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 

Ka�dy rodzaj Robót, w którym znajduj� si� niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z jego nie przyj�ciem i niezapłaceniem. 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy b�d� one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako�� i wła�ciwo�ci do 

Robót i były dost�pne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania b�d� zlokalizowane w obr�bie Terenu Budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawc�. 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
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Je�eli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiaj�cy przewiduj� mo�liwo�ci wariantowego 

zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru  

o swoim zamiarze na 7 dni przed u�yciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Ka�dorazowo mo�na zastosowa�
materiał równowa�ny do przedstawionego w dokumentacji projektowej.

2.5. Materiały pochodz�ce z rozbiórki

Materiały z rozbiórki Wykonawca winien zutylizowa� na własny koszt 

3.  SPRZ�T 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych Robot. 

Sprz�t u�ywany do Robót powinien by� zgodny z ofert� Wykonawcy i powinien odpowiada� pod 

wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru 

robót,  lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku 

braku ustale� w takich dokumentach sprz�t powinien by� uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 

okre�lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym Kontraktem. 

Sprz�t b�d�cy własno�ci� Wykonawcy lub wynaj�ty do wykonania Robót ma by� utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowo�ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony �rodowiska i przepisami 

dotycz�cymi jego u�ytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj�cych dopuszczenie 

sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Je�eli Dokumentacja Projektowa 

lub ST przewiduj�, mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy wykonywanych Robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj�
przed u�yciem sprz�tu. 

Wybrany sprz�t, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie mo�e by� pó�niej zmieniany bez jego 

zgody. 

Jakikolwiek sprz�t, maszyny, urz�dzenia i narz�dzia nie gwarantuj�ce zachowania warunków 

Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 

Wszelkie koszty zwi�zane z prac� sprz�tu, w tym z jego wynaj�ciem nie podlegaj� odr�bnej 

wycenie i przyjmuje si�, �e s� uj�te w cenie kontraktowej. 

4.  TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, które nie wpłyn�
niekorzystnie na jako�� wykonywanych Robót i wła�ciwo�ci przewo�onych materiałów. 

Liczba �rodków transportu b�dzie zapewnia� prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre�lonymi 

w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru,  

w terminie przewidzianym Kontraktem. 

	rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru b�d�
usuni�te z Terenu Budowy. 

Wykonawca b�dzie usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
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Wykonawca dokona wszelkich uzgodnie� z odpowiednim Zarz�dem lub Dyrekcj� Dróg celem 

unikni�cia konfliktów z mieszka�cami, niszczenia nawierzchni itp. 

Wszelkie czynno�ci zwi�zane z transportem nie podlegaj� odr�bnej wycenie i przyjmuje si�, �e s�
uj�te w cenie kontraktowej. 

5. WYKONANIE ROBOT 

Ogólne zasady wykonywania Robót: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jako��
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodno�� z Dokumentacj� Projektow�, 
wiedz� techniczn� oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialno�� za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko�ci 

wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre�lonymi w Dokumentacji 

Projektowej lub przekazanymi na pi�mie przez Inspektora Nadzoru. Nast�pstwa jakiegokolwiek 

bł�du spowodowanego przez Wykonawc� w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostan�, je�li 
wymaga� tego b�dzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawc� na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysoko�ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialno�ci za ich dokładno��. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotycz�ce akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

b�d� oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,  

a tak�e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgl�dni wyniki 

bada� materiałów i Robót, rozrzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, do�wiadczenia z przeszło�ci, wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce 

na rozwa�an� kwesti�. 
Polecenia Inspektora Nadzoru b�d� wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawc�, pod gro�b� zatrzymania Robót Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jako�ci 

Wykonawca jest zobowi�zany opracowa� i przedstawi� do akceptacji Inspektora Nadzoru program 

zapewnienia jako�ci. W programie zapewnienia jako�ci Wykonawca powinien okre�li�, zamierzony 

sposób wykonywania robót, mo�liwo�ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantuj�cy 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST oraz ustaleniami.  

Program zapewnienia jako�ci powinien zawiera�: 
a) cz��� ogóln� opisuj�c�: 

− organizacj� wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

− organizacj� ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

− sposób zapewnienia b.h.p.., 

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

− wykaz osób odpowiedzialnych za jako�� i terminowo�� wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

− system (sposób i procedur�) proponowanej kontroli i sterowania jako�ci� wykonywanych 

robót, 
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− wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci� prowadzenie bada�), 
− sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów steruj�cych, a tak�e wyci�ganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i form� przekazywania tych 

informacji Inspektorowi Nadzoru; 

b) cz��� szczegółow� opisuj�c� dla ka�dego asortymentu robót: 

− wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposa�eniem w mechanizmy do sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

− rodzaje i ilo�� �rodków transportu oraz urz�dze� do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrat� ich wła�ciwo�ci w czasie 

transportu, 

− sposób i procedur� pomiarów i bada� (rodzaj i cz�stotliwo��, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urz�dze�, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

− sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 

6.2. Cel kontroli

Celem kontroli robót b�dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn��
zało�on� jako�� robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� robót i jako�ci materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, wł�czaj�c personel, laboratorium, sprz�t, zaopatrzenie i 

wszystkie urz�dzenia niezb�dne do pobierania próbek i bada� materiałów oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru mo�e za��da� od Wykonawcy 

przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e poziom ich wykonywania jest zadowalaj�cy. 

Wykonawca b�dzie przeprowadza� pomiary i badania materiałów oraz robót z cz�stotliwo�ci�
zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu bada� i ich cz�stotliwo�� s� okre�lone w ST, normach i 

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam okre�lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewni� wykonanie robót zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru �wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i 

sprz�t badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj�, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadaj�
wymaganiom norm okre�laj�cych procedury bada�. 
Inspektor nadzoru b�dzie mie� nieograniczony dost�p do pomieszcze� laboratoryjnych, w celu ich 

inspekcji. 

Inspektor Nadzoru b�dzie przekazywa� Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedoci�gni�ciach dotycz�cych urz�dze� laboratoryjnych, sprz�tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Je�eli niedoci�gni�cia te b�d� tak powa�ne, �e mog� wpłyn��
ujemnie na wyniki bada�, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma u�ycie do robót badanych 

materiałów i dopu�ci je do u�ycia dopiero wtedy, gdy niedoci�gni�cia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostan� usuni�te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako�� tych materiałów. 

Wykonawca mo�e zapewni� do bada� laboratorium obce – mo�e zleca� badania laboratoryjne. 

Wszystkie koszty zwi�zane z organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Atesty jako�ci materiałów i urz�dze�

Przed wykonaniem bada� jako�ci materiałów przez Wykonawc�, Inspektor Nadzoru mo�e dopu�ci�
do u�ycia materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z warunkami 

podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty s� wymagane przez ST, ka�da partia dostarczona do 

Robót b�dzie posiada� atest okre�laj�cy w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe b�d� posiada� atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego bada�. 
Kopie wyników tych bada� b�d� dostarczone przez Wykonawc� Inspektorowi Nadzoru. 

Materiały posiadaj�ce atesty na urz�dzenia - wa�ne legalizacje mog� by� badane w dowolnym 

czasie. Je�eli zostanie stwierdzona niezgodno�� ich wła�ciwo�ci z ST to takie materiały i/lub 

urz�dzenia zostan� odrzucone. 

6.4. Dokumenty budowy

6.4.1. Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego  

i Wykonawc� w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do ko�ca okresu 

gwarancyjnego. 

Odpowiedzialno�� za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku Budowy b�d� dokonywane na bie��co i b�d� dotyczy� przebiegu Robót, stanu 

bezpiecze�stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Ka�dy zapis w Dzienniku Budowy b�dzie opatrzony dat� jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słu�bowego. 

Zapisy b�d� czytelne, dokonane trwał� technik�, w porz�dku chronologicznym, bezpo�rednio jeden 

pod drugim, bez przerw. 

Zał�czone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty b�d� oznaczone kolejnym numerem 

zał�cznika i opatrzone dat� i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

6.4.2. Ksi��ka obmiaru 

Ksi��ka obmiaru stanowi dokument pozwalaj�cy na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego  

z elementów Robót.  

Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zako�czeniu danej roboty wyszczególnionej w 

Formularzu Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Ksi��ki obmiaru. 

Ksi��k� obmiaru prowadzi Wykonawca wpisuj�c do niej obmiary dokonywane przez siebie  

w obecno�ci Inspektora Nadzoru. 

6.4.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jako�ci materiałów, recepty robocze  

i kontrolne wyniki bada� Wykonawcy b�d� gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jako�ci. Dokumenty te stanowi� zał�cznik do odbioru Robót. Winny by� udost�pnione 

na ka�de �yczenie Inspektora Nadzoru. 

6.4.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza si�, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. nast�puj�ce 

dokumenty: 
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- pozwolenie na realizacj� zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

- protokoły odbioru Robot, 

- protokoły z narad i ustale�, 
- korespondencj� na budowie. 

6.4.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy b�d� przechowywane przez Wykonawc� na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. 

Zagini�cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy b�d� zawsze dost�pne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane  

do wgl�du na �yczenie Zamawiaj�cego. 

7.  OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacj�
Projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do Ksi��ki obmiaru. Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) 

w ilo�ciach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie 

zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia wszystkich Robót. Bł�dne dane zostan�
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi�mie. 

Obmiar gotowych Robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu nie cz�stszej ni�
miesi�cznej płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawc� i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady okre�lania ilo�ci Robót i materiałów

Długo�ci i odległo�ci pomi�dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b�d� obmierzone poziomo 

lub pionowo wzdłu� linii osiowej w [m] z dokładno�ci� do dwóch miejsc po przecinku. 

Powierzchnia liczona b�dzie na podstawie pomierzonych długo�ci w [m
2
] z dokładno�ci� do dwóch 

miejsc po przecinku. 

Ilo�ci elementów liczone b�d� w szt. lub kompletach. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci powinny by� uzupełnione szkicami w 

ksi��ce obmiaru lub doł�czone do niej w formie zał�cznika. 

W przypadkach w�tpliwych strony przyjmowa� b�d� zasady sporz�dzania obmiarów według zasad 

opisanych w Katalogach Nakładów Rzeczowych. 

7.3. Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy

Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót b�d� zaakceptowane 

przez Inspektora Nadzoru. 
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Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy zostan� dostarczone przez Wykonawc�. Je�eli urz�dzenia te lub 

sprz�t wymagaj� bada� atestuj�cych, to Wykonawca b�dzie posiada� wa�ne �wiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urz�dzenia pomiarowe b�d� przez Wykonawc� utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary b�d� przeprowadzane przed cz��ciowym lub ko�cowym odbiorem Robót, a tak�e  

w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 

Obmiar Robót zanikaj�cych przeprowadza si� w czasie ich wykonywania.  

Obmiar Robót podlegaj�cych zakryciu przeprowadza si� przed ich zakryciem.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj�to�ci b�d� uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie Ksi��ki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mog� by� doł�czone  

w formie oddzielnego zał�cznika do Ksi��ki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  

z Inspektorem Nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorów

Roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy 

udziale Wykonawcy: 

� Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

� Odbiorowi cz��ciowemu  elementów rozliczeniowych 

� Odbiorowi ko�cowemu 

� Odbiorowi gwarancyjnemu 

� Odbiorowi technicznemu – mi�dzyoperacyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu

Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie i jako�ci 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. 

Odbiór tych robót b�dzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umo�liwiaj�cym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót 

Gotowo�� danej cz��ci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jako�� i ilo�� robót ulegaj�cych zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawieraj�cych wyniki bada� laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  

w konfrontacji z dokumentacj� projektow�, normami i innymi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz��ciowy

Odbiór cz��ciowy polega na ocenie jako�ci i ilo�ci wykonywanych cz��ci robót wyszczególnionych 

w Formularzu Wyceny. 

Odbioru cz��ciowego dokonuje si� wg zasad jak przy odbiorze ko�cowym robót.

Odbiorowi cz��ciowemu podlegaj� dane roboty, uj�te w Formularzu Wyceny zako�czone w danej 

jednostce rozliczeniowej. 
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Jednostkami rozliczeniowymi s�: 
- poła� dachu na ka�dym obiekcie szkoły osobno w stosunku do wykonywanych pokry� wraz z 

obróbkami blacharskimi, 

8.4. Odbiór ko�cowy

Odbiór ko�cowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilo�ci, 

jako�ci i warto�ci. 

Całkowite zako�czenie robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego, b�dzie stwierdzona przez 

Wykonawc� wpisem do Dziennika budowy i bezzwłocznym powiadomieniu na pi�mie o tym fakcie 

Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ko�cowy robót nast�pi w terminie ustalonym w umowie, licz�c od dnia potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru zako�czenia robót oraz gotowo�� do odbioru ko�cowego a tak�e przyj�cia 

dokumentów odbiorowych. 

Odbioru ko�cowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiaj�cego, w obecno�ci 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako�ciowej na podstawie 

przedło�onych dokumentów, wyników bada� i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno�ci 

wykonanych robót z Dokumentacj� Projektow� i warunkami wykonania i odbioru robót oraz 

umow�. 
W toku odbioru ko�cowego robót, Komisja, zapozna si� z realizacj� ustale� przyj�tych w trakcie 

odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonywania robót 

uzupełniaj�cych i robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniaj�cych, 

Komisja przerwie swoje czynno�ci i ustali nowy termin odbioru ko�cowego. 

W przypadku  stwierdzenia przez Komisj�, �e jako�� wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektow� i norm  

z uwzgl�dnieniem tolerancji oraz nie ma wi�kszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpiecze�stwo u�ytkowania, Komisja wg uznania: 

- naka�e wykonanie robót uzupełniaj�cych lub poprawkowych, wyznaczaj�c termin ich 

wykonania 

- dokona potr�ce�, oceniaj�c pomniejszon� warto�� wykonanych robót w stosunku do 

wymaga� przyj�tych w dokumentacji. 

8.5. Dokumenty ko�cowego odbioru robót

Podstawowym  dokumentem do dokonania odbioru ko�cowego robót jest protokół odbioru 

ko�cowego robót sporz�dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Do odbioru  ko�cowego, Wykonawca jest zobowi�zany przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 

- Dokumentacj� projektow� powykonawcz�, 
- uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikaj�cych  

i ulegaj�cych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalece�, 
- receptury i ustalenia technologiczne, 

- Dzienniki Budowy i Ksi��k� obmiaru  (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada� i oznacze� laboratoryjnych, zgodnie z normami, 

instrukcjami i wytycznymi, 

- deklaracje zgodno�ci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,  

- operat techniczny, 

- dokumenty i o�wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
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- inne dokumenty wymagane przez Zamawiaj�cego wynikaj�cych z dokumentów 

kontraktowych, 

- geodezyjn� inwentaryzacj� powykonawcz� robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopi� mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl�dem przygotowania dokumentacyjnego nie b�d�
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc� wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarz�dzone przez komisj� roboty poprawkowe lub uzupełniaj�ce b�d� zestawione  

wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj�cego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniaj�cych wyznaczy komisja. 

8.6. Odbiór gwarancyjny

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi�zanych z usuni�ciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ko�cowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór ostateczny b�dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzgl�dnieniem 

zasad odbioru ko�cowego. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ustalenia ogólne

Podstaw� płatno�ci s� ceny ryczałtowe skalkulowane przez Wykonawc� na podstawie projektu 

budowlanego, projektu wykonawczego i specyfikacji technicznych za wykonanie całego zakresu 

robót. Cena b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania składaj�ce si� na jej 

wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Cen ryczałtowa robót b�d� obejmowa�: 
- robocizn� bezpo�redni�, 
- warto�� zu�ytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  

- warto�� pracy sprz�tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprz�tu na Teren 

Budowy i z powrotem, monta� i demonta� na stanowisku pracy, koszty najmu, wypo�yczenia, 

odbiorów technicznych, kosztów bada� okresowych, legalizacji i innych), 

- koszty po�rednie, w skład których wchodz�,: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urz�dzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 

tym energii i wody, budowy dróg dojazdowych itp.), koszty dotycz�ce oznakowania Robót, 

wydatki dotycz�ce bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzier�aw� placów i bocznic, 

ekspertyzy dotycz�ce wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarz�du 

przedsi�biorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy le�y w 

gestii Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; 

opłaty za zaj�cie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia 

- zysk kalkulacyjny zawieraj�cy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mog�cych wyst�pi� w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 

- podatki obliczane zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

- inne koszty wymienione w ST. 

Rozliczenie  b�dzie miało charakter ryczałtowy- za cało�� wykonanych i przewidywanych zgodnie 

z dokumentacj� projektow�, robót. 
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9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST

Koszt dostosowania si� do wymaga� warunków umowy i wymaga� ogólnych zawartych  

w ST obejmuje wszystkie warunki okre�lone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione  

w szczegółowych ST. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu, zaj�cie pasa jezdni lub chodnika

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie obj�te szczegółowymi 

ST: 

- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 

czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i 

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie� wynikaj�cych z post�pu robót, 

- opłaty/dzier�awy terenu, w tym: opłaty za zaj�cie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie 

urz�dze� w pas drogowy oraz rekompensaty dla wła�cicieli za czasowe zaj�cie 

nieruchomo�ci, 

- przebudow� urz�dze� obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- utrzymanie płynno�ci ruchu publicznego, 

- bie��ce utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umo�liwiaj�cym ruch 

kołowy i pieszy zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami, 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usuni�cie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt zaj�cia pasa jezdni lub chodnika obejmuje: 

-  opłaty za zaj�cie pasa drogowego na czas prowadzenia robót dekarskich,  

9.4. Koszty zawarcia ubezpiecze� na Roboty Kontraktowe

Koszty zawarcia ubezpiecze� wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  

9.5.Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi 

Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 

z pó�niejszymi zmianami). 

2. Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

monta�u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawieraj�ce dane dotycz�ce 

bezpiecze�stwa pracy i ochrony zdrowia. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania              

i odbioru robót przygotowawczych zwi�zanych z projektem p.n.: 

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                             
w Bobolicach” 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obj�tych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych z 

rozbiórkami. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

 Stosowane okre�lenia podstawowe s� zgodne z obowi�zuj�cymi, odpowiednimi polskimi 

normami oraz z definicjami podanymi w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 

 Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 

Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST - 

00.00. „Wymagania ogólne” pkt 2. 

3. SPRZ�T 

3.1. Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprz�t do rozbiórki 

 Do wykonania robót zwi�zanych z rozbiórk� mo�e by� wykorzystany sprz�t podany poni�ej 

lub inny zaakceptowany przez Inspektora: 

− ładowarki, 

− samochody ci��arowe, 

− młoty elektryczne, 

− inny sprz�t i narz�dzia. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

 Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 4. 
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4.2. Transport materiałów z rozbiórki 

 Materiał z rozbiórki mo�na przewozi� dowolnym �rodkiem transportu w miejsce utylizacji 

okre�lone przez Wykonawc�. Koszt przewozu i utylizacji obci��a Wykonawc�. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 

 Roboty rozbiórkowe elementów obiektu obejmuj� usuni�cie z terenu budowy wszystkich 

elementów wymienionych w dokumentacji projektowej, zgodnie z dokumentacj� projektow�, 

SST lub wskazanych przez In�yniera. 

 Je�li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 

rozbiórkowej, In�ynier mo�e poleci� Wykonawcy sporz�dzenie takiej dokumentacji, w której 

zostanie okre�lony przewidziany odzysk materiałów na koszt Wykonawcy. 

 Roboty rozbiórkowe mo�na wykonywa� mechanicznie lub r�cznie w sposób okre�lony w ST 

lub przez In�yniera. 

Nale�y dokona� oczyszczenia rozebranych elementów (z zaprawy, kawałków betonu, 

izolacji itp.) i ich posortowania. 

 Wszystkie elementy mo�liwe do powtórnego wykorzystania powinny by� usuwane bez 

powodowania zb�dnych uszkodze�. O ile uzyskane elementy nie staj� si� własno�ci�

Wykonawcy, powinien on przewie�� je na miejsce okre�lone w ST lub wskazane przez 

In�yniera. 

 Elementy i materiały, które zgodnie z ST staj� si� własno�ci� Wykonawcy, powinny by�

usuni�te z terenu budowy. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

 Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 6. 

6.2. Kontrola jako�ci robót rozbiórkowych 

 Kontrola jako�ci robót polega na wizualnej ocenie kompletno�ci wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do 

powtórnego wykorzystania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” pkt 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Cało�� robót wg dokumentacji i STWiOR. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne”  pkt 8. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST - 00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi si� do wymaga� technicznych 

dotycz�cych wykonania i odbioru  robót zwi�zanych z wymian� stolarki okiennej w ramach 

zadania inwestycyjnego: p.n.: 

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                             
w Bobolicach” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Zakres robót obj�tych niniejsz� Specyfikacj� dotyczy prowadzenia nast�puj�cych robót: 

− wymiana stolarki okiennej, 

− wymiana istniej�cych parapetów wewn�trznych i zewn�trznych. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 

normami i ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�

projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Roboty prowadzi� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48, poz. 401). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w cz��ci ST – 

00.00 – „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów 
Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów zawarto w cz��ci opisowej i rysunkowej 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych nale�y zastosowa� materiały zgodne z: 

− dokumentacj� projektow�, 

− przywołanymi instrukcjami ITB, 

− wła�ciwo�ciami okre�lonymi w ST-00.00. 

Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom oraz 

instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje 

badawcze. 

Materiały przeznaczone do wbudowania musz� by� dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

S� to: 

− wyroby budowlane wła�ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami 

dokonano oceny zgodno�ci i wydano deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat�

techniczn�, 
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− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj�cych istotnego wpływu na 

spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych    i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami 

dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowan� norm� europejsk� do zbioru Polskich 

Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczna pa�stwa 

członkowskiego UE uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymogami 

podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajduj�ce si� w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie 

wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których 

producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mog� by� wyroby 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej przez wykonawc� na 

podstawie wytycznych z dokumentacji projektowej i uzgodnionej projektantem, dla których 

dostawca wydal o�wiadczenie wskazuj�ce, �e zapewniono zgodno�� wyrobu z t� dokumentacj�

oraz z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 

Materiały przed wbudowaniem, ka�dorazowo powinny by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d�

inne, o ile zatwierdzone zostan� przez Inspektora nadzoru. 

2.3. Okna 
Okna 

Materiał: PVC 

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U: max 1,6 W/m
2
 K (przy czym U dla ramy 

nie mo�e przekracza� 1,6 W/m
2
 K,  a dla szyby 1,1 W/m

2
k) 

Szyba: zespolona podwójna wg zestawienia stolarki. 

Nawiewniki: okna wyposa�one w nawiewniki. Nie dopuszcza si� wykonania otworów                       

w o�cie�y i skrzydle chyba, �e wynika to z aprobaty technicznej okna i nawiewnika. Nawiewniki 

o min. Strumieniu przepływu powietrz 30 m
3
/h przy ∆p=10 Pa. 

Sposób otwierania i podziały: wg dokumentacji projektowej. 

Kolorystyka: wg dokumentacji projektowej 

Okucia: 

− posiadaj�ce aprobaty techniczne, 

− posiadaj�ce funkcj� rozszczelniania (mikroszczeliny), 

− okucia do okien uchylno-nawiewnych powinny umo�liwia� rozwieranie skrzydeł o co 

najmniej 15
0
, 

− okucia przy oknach uchylnych powinny umo�liwia� ich otwieranie do mycia do k�ta 90
0
, 

− okucia nie mog� mie� mo�liwo�ci otwierania od zewn�trz. 

Klamki: metalowe 

Uwaga! 

W przypadku okien, których nie obejmuje aprobata techniczna Wykonawca (producent) jest 

zobligowany do sporz�dzenia indywidualnej dokumentacji technicznej dla danego okna. 

Wymagania cieplne dla okien nie obj�tych aprobat� techniczn�: 
U dla ramy <= 1,6 W/m

2
k 

U dla szyb <= 1,1 W/m
2
k 
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2.4. Parapety wewn�trzne 
Parapety z PVC komorowe, systemowe. 

Kolor – biały. 

Wyko�czenie boczne – zatyczki systemowe z PVC. 

Grubo��: min 1 cm.

2.5. Parapety zewn�trzne 
Parapety z blachy stalowej ocynkowanej dwustronnie powlekanej o gr. min. 0,65 mm. 

Wyko�czenie boczne – zatyczki systemowe z PVC. 

Kolor: wg kolorystyki ocieplenia. 

Parapety wykonane z jednego arkusza blachy. 

3. SPRZ�T 
Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-00.00 

Do wykonania wszystkich robót nale�y u�y� sprz�tu zgodnego z zestawieniem zał�czonym do 

kosztorysu ofertowego. 

Sprz�t powinien by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru.  

4. TRANSPORT 
Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.00. 

W pracach nale�y u�ywa� �rodki transportu zapewniaj�ce wła�ciw� jako�� przewo�onych 

towarów.  

Sposób transportu powinien by� zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie 

technicznej wyrobu. 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi si� odbywa� z zachowaniem wszelkich 

�rodków ostro�no�ci i bezpiecze�stwa ludzi  pracuj�cych przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien by� jak okre�lono w specyfikacji b�d� inny, o ile zostanie zatwierdzony 

przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne. 
Podstawowe wymagania ogólne podano w ST-00.00. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed zamówieniem stolarki okiennej nale�y pomierzy� wszystkie otwory okienne i drzwiowe. 

Prawidłowe zamontowanie okien b�dzie mo�liwe tylko wtedy, gdy b�d� one odpowiednio 

mniejsze od o�cie�y: 

- 2 – 3 cm w��sze 

- 4,5 – 5,5 cm ni�sze. 

Zarówno obmiary o�cie�y jak i zestawienie okien do zamówienia nale�y uzgodni� z Inspektorem 

nadzoru. 

Wszystkie elementy podlegaj�ce wymianie nale�y zdemontowa�. 

Zdemontowane drzwi nale�y wywie�� na składowisko odpadów.  

Okna po demonta�u nale�y wywie�� na składowisko odpadów. 

5.3. Przygotowanie o�cie�y. 
Przed osadzaniem stolarki nale�y sprawdzi� dokładno�� wykonania o�cie�a, do którego ma 

przylega� o�cie�nica. W przypadku wyst�powania wad w wykonaniu o�cie�a lub zabrudzenia 

powierzchni o�cie�a, o�cie�e nale�y naprawi� i oczy�ci�. 
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Stolark� okienn� nale�y zamocowa� w punktach rozmieszczonych w o�cie�u zgodnie z 

wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wszelkie uszkodzenia o�cie�y oraz podło�a, powstałe w wyniku demonta�u nale�y naprawi�. 

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.4.1. Osadzanie stolarki

Osadzenie okien wykona� zgodnie z aprobata techniczn�. 

W sprawdzone i przygotowane o�cie�e nale�y wstawi� stolark� na podkładkach lub listwach. 

Elementy kotwi�ce osadzi� w o�cie�ach. 

Ustawienie okna lub drzwi nale�y sprawdzi� w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by� mniejsze od 1 mm na 1 m wysoko�ci okna lub 

drzwi, nie wi�cej ni� 3 mm na cało�ci okna lub drzwi. 

Ró�nice wymiarów po przek�tnych nie powinny by� wi�ksze od: 

– 1 mm przy długo�ci przek�tnej do 1 m, 

– 2 mm przy długo�ci przek�tnej do 2 m, 

– 3 mm przy długo�ci przek�tnej powy�ej 2 m.  

Osadzon� stolark� po zmontowaniu nale�y dokładnie zamkn��. 

5.4.2. Uszczelnienie

Szczelin� pomi�dzy o�cie�ami a o�cie�nicami wypełni� piank� monta�ow�. 

Od strony wewn�trznej styk o�cie�nicy z o�cie�ami nale�y uszczelni� silikonem. 

Od strony zewn�trznej styk o�cie�nicy z o�cie�ami nale�y uszczelni� ta�m� uszczelniaj�c� typu 

Illmod firmy TREMCO (ta�ma impregnowana, skompresowana, poliuretanowa). 

5.4.3 Roboty towarzysz�ce

Parapety wewn�trzne podlegaj� wymianie.  

O�cie�a wewn�trzne nale�y wyko�czy� tynkiem gipsowym oraz pomalowa� w nawi�zaniu do 

malatury istniej�cej. 

Malowanie 2 x farb� emulsyjn�. 

Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

5.5. Osadzenie parapetów wewn�trznych 
Parapety wewn�trzne mocowane na klej do muru. 

Zatyczki boczne mocowane na klej do parapetów. 

Parapety o długo�ci umo�liwiaj�cej ich zakotwienie 1 cm w bocznych �cianach. 

Parapety winny wystawa� z lica �ciany na 2-4 cm. 

5.6. Osadzenie parapetów zewn�trznych 
Parapety wykona� ze spadkiem min. 5%. 

Parapety o długo�ci umo�liwiaj�cej ich zakotwienie 1-3 cm w �cianach bocznych. (zakotwienie 

zatyczek bocznych) 

Parapety zako�czone kapinosem. 

Parapety wystaj�ce za lico �ciany min. 4 cm. 

Wyko�czenie jak obróbek blacharskich wg ST 01.06. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-00.00. 

Realizacja kontroli jako�ci na budowie powinna odbywa� si� w postaci kontroli bie��cej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 

odbioru, który powinien by� dokonany zawsze komisyjnie, z obowi�zkiem sporz�dzenia 

odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 
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Wykonawca powinien przedło�y� Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 

zgodno�ci producenta dla stosowanych materiałów, o�wiadczenie, �e zastosowane materiały 

spełniaj� wymagane normami warunki techniczne. 

6.1. Kontrola jako�ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot musz� odpowiada� wymaganiom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musz� posiada� �wiadectwo jako�ci producentów i 

uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jako�ci wykonania robót 
Kontrola jako�ci wykonania robot polega na zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj�

techniczn�, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i �lusarki 
Odchyłki wymiarowe nie powinny by� wi�ksze ni�: 

− wymiary zewn�trznych i wewn�trznych o�cie�y:                              + - 1 mm 

− ró�nicy w długo�ci przek�tnych o�cie�y:                                          + - 1 mm 

− wymiary skrzydeł i przek�tnych:                                                       + - 1 mm 

− odchylenia od płaszczyzny:                                                + - 1 mm 

Sprawdzeniu podlega ka�dy element. 

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 
Szczelin� pomi�dzy o�cie�em i o�cie�nic� nale�y całkowicie wypełni� materiałem izolacyjnym – 

sprawdzenie wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniaj�ce powinny by� odporne na drgania i 

wstrz�sy, monta� o�cie�nicy do o�cie�a – sprawdzenie zgodno�ci z zapisami aprobat 

technicznych z wykonaniem w zakresie jako�ci ł�czników, ilo�ci, długo�ci, sposobu osadzenia, 

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem o�cie�nicy – sprawdzenie sposobu 

uszczelnienia ze zgodno�ci� z aprobat� techniczn�. 

6.5. Sprawdzenie walorów u�ytkowych 
Po ustawieniu nale�y sprawdzi� sprawno�� działania skrzydeł, zamków, samozamykaczy. 

Skrzydła winny rozwiera� si� swobodnie a okucia działa� bez zahamowa� i przy zamykaniu 

dociska� skrzydła do o�cie�nicy. 

Samozamykacze powinny zamyka� drzwi ruchem płynnym, bez zahamowa�. 

6.6. Sprawdzenie wymiany istniej�cych parapetów wewn�trznych 
Powierzchnia parapetów winna by� równa bez uszkodze�. 

Niedopuszczalne s� sp�kania, łuszczenia i odstawanie od podło�a. 

6.7. Sprawdzenie wymiany parapetów zewn�trznych 
Sprawdzenie wykona� wg ST 01.06. 

6.8. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 
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7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostka obmiarowa – cało�� robót wg dokumentacji i STWiOR.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

  

9. PODSTAWY PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci  
Ogólne ustalenia dotycz�ce płatno�ci podano w ST-0.0. „Wymagania ogólne”. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania wymiany stolarki obejmuje cało�� robót wg dokumentacji i STWiOR. 

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWI�ZANE 
− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pó�niejszymi zmianami, 

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

dnia 30 kwietnia 2004 r.), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – 

aktualizacja z dn. 27.05.2004 r. 

− PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 

uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzaj�cych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386), 

− Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno�ci dla przyj�tych systemów. 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna odnosi si� do wymaga� technicznych 

dotycz�cych wykonania i odbioru  robót zwi�zanych z wymian� stolarki okiennej oraz stolarki i 

�lusarki drzwiowej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: 

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                             
w Bobolicach” 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Zakres robót obj�tych niniejsz� Specyfikacj� dotyczy prowadzenia nast�puj�cych robót: 

− monta� stolarki i �lusarki drzwiowej. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Okre�lenia podstawowe podane w niniejszej ST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi 

normami i ST-00.00 – „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz zgodno�� z dokumentacj�

projektow�, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

Roboty prowadzi� zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

2003 r. Nr 48, poz. 401). 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w cz��ci ST – 

00.00 – „Wymagania ogólne”. 

2.2. Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów 
Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów zawarto w cz��ci opisowej i rysunkowej 

dokumentacji projektowej. 

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych nale�y zastosowa� materiały zgodne z: 

− dokumentacj� projektow�, 

− przywołanymi instrukcjami ITB, 

− wła�ciwo�ciami okre�lonymi w ST-00.00. 

Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom oraz 

instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie instytucje 

badawcze. 

Materiały przeznaczone do wbudowania musz� by� dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

S� to: 

− wyroby budowlane wła�ciwie oznaczone, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami 

dokonano oceny zgodno�ci i wydano deklaracj� zgodno�ci z Polsk� Norm� lub aprobat�

techniczn�, 
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− wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie maj�cych istotnego wpływu na 

spełnianie wymaga� podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych    i stosowanych wg 

tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, 

− wyroby budowlane oznakowane CE, dla których zgodnie z odr�bnymi przepisami 

dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowan� norm� europejsk� do zbioru Polskich 

Norm, z europejsk� aprobat� techniczn� lub krajow� specyfikacj� techniczna pa�stwa 

członkowskiego UE uznan� przez Komisj� Europejsk� za zgodn� z wymogami 

podstawowymi, 

− wyroby budowlane znajduj�ce si� w okre�lonym przez Komisj� Europejsk� wykazie 

wyrobów maj�cych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, dla których 

producent wydał deklaracj� zgodno�ci z uznanymi zasadami sztuki budowlanej. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym mog� by� wyroby 

wykonane wg indywidualnej dokumentacji technicznej, sporz�dzonej przez projektanta obiektu 

lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydal o�wiadczenie wskazuj�ce, �e zapewniono 

zgodno�� wyrobu z t� dokumentacj� oraz z obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 

Materiały przed wbudowaniem, ka�dorazowo powinny by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d�

inne, o ile zatwierdzone zostan� przez Inspektora nadzoru. 

Dane charakterystyczne materiału i wyrobów: 

Stolarka drzwiowa zewn�trzna:

współczynnik przenikania ciepła dla �lusarki drzwiowej U max 1,6 W/m
2
 x k 

współczynnik przenikania ciepła dla szyby U max 1,1 W/m
2
 x k 

materiał: aluminium – profile z izolacj� termiczn� (ciepłe). Profile TS 50 systemu Reynaers lub 

innych systemów o tych samych wła�ciwo�ciach techniczno-u�ytkowych.

szyby: zespolone dwuszybowe 

próg: aluminiowy o wysoko�ci nie wi�kszej ni� 15 mm 

wyposa�enie drzwi: 

Wszystkie drzwi wyposa�one w: 

samozamykacz z tłumieniem hydraulicznym z regulacj� pr�dko�ci obrotow� oraz mo�liwo�ci�
blokady,uchwyty, klamki: ka�de skrzydło drzwiowe wyposa�y� w uchwyt lub klamk� wg stanu 

istniej�cego, 

zamki: ka�de drzwi wyposa�one w 2 zamki wpuszczane zapadkowo-zasuwkowe wielozastawkowe 

i b�benkowe lub rolkowo-zasuwkowe. 

kolor:   wg projektu. 

Stolarka drzwiowa wewn�trzna:

drewniana płytowa – wg dokumentacji projektowej, lub równowa�na. 

Zamki: ka�de drzwi wyposa�one w jeden zamek o parametrach jak wy�ej. 

3. SPRZ�T 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w ST-00.00 

Do wykonania wszystkich robót nale�y u�y� sprz�tu zgodnego z zestawieniem zał�czonym do 

kosztorysu ofertowego. 

Sprz�t powinien by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 

Inspektora nadzoru.  
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4. TRANSPORT 

Transport zgodnie z warunkami ogólnymi w ST-00.00. 

W pracach nale�y u�ywa� �rodki transportu zapewniaj�ce wła�ciw� jako�� przewo�onych 

towarów.  

Sposób transportu powinien by� zgodny z wymaganiami producenta zawartymi w aprobacie 

technicznej wyrobu. 

Załadunek i wyładunek materiałów z rozbiórek musi si� odbywa� z zachowaniem wszelkich 

�rodków ostro�no�ci i bezpiecze�stwa ludzi  pracuj�cych przy robotach rozbiórkowych. 

Transport powinien by� jak okre�lono w specyfikacji b�d� inny, o ile zostanie zatwierdzony 

przez Inspektora nadzoru. 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

Wszystkie elementy podlegaj�ce wymianie nale�y zdemontowa�. 

Zdemontowane drzwi nale�y wywie�� na składowisko odpadów.  

O�cie�a wewn�trzne nale�y wyko�czy� tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz 

pomalowa�. 

Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

Wszelkie pomiary otworów drzwiowych i okiennych przed wykonaniem okien i drzwi nale�y 

wykona� z natury. 

6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli robót podano w  ST-00.00. 

Realizacja kontroli jako�ci na budowie powinna odbywa� si� w postaci kontroli bie��cej 

(wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora nadzoru) lub 

odbioru, który powinien by� dokonany zawsze komisyjnie, z obowi�zkiem sporz�dzenia 

odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego wpisu do dziennika budowy. 

Wykonawca powinien przedło�y� Inspektorowi nadzoru wszystkie próby, atesty, deklaracje 

zgodno�ci producenta dla stosowanych materiałów, o�wiadczenie, �e zastosowane materiały 

spełniaj� wymagane normami warunki techniczne. 

6.1. Kontrola jako�ci materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robot musz� odpowiada� wymaganiom dokumentacji 

projektowej i Specyfikacji technicznej oraz musz� posiada� �wiadectwo jako�ci producentów i 

uzyska� akceptacj� Inspektora nadzoru. 

6.2. Kontrola jako�ci wykonania robót 
Kontrola jako�ci wykonania robot polega na zgodno�ci wykonania robót z dokumentacj�

techniczn�, poleceniami Inspektora nadzoru oraz aprobatami technicznymi. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych stolarki i �lusarki 
Odchyłki wymiarowe nie powinny by� wi�ksze ni�: 

− wymiary zewn�trznych i wewn�trznych o�cie�y:                              + - 1 mm 

− ró�nicy w długo�ci przek�tnych o�cie�y:                                           + - 1 mm 

− wymiary skrzydeł i przek�tnych:                                                       + - 1 mm 

− odchylenia od płaszczyzny:                                                + - 1 mm 

Sprawdzeniu podlega ka�dy element. 

6.4. Sprawdzenie sposobu osadzenia 
Szczelin� pomi�dzy o�cie�em i o�cie�nic� nale�y całkowicie wypełni� materiałem izolacyjnym – 

sprawdzenie wizualne, materiały izolacyjne i uszczelniaj�ce powinny by� odporne na drgania i 
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wstrz�sy, monta� o�cie�nicy do o�cie�a – sprawdzenie zgodno�ci z zapisami aprobat 

technicznych z wykonaniem w zakresie jako�ci ł�czników, ilo�ci, długo�ci, sposobu osadzenia, 

Uszczelnienie styku progu betonowego z progiem o�cie�nicy – sprawdzenie sposobu 

uszczelnienia ze zgodno�ci� z aprobat� techniczn�. 

6.5. Sprawdzenie walorów u�ytkowych 
Po ustawieniu nale�y sprawdzi� sprawno�� działania skrzydeł, zamków, samozamykaczy. 

Skrzydła winny rozwiera� si� swobodnie a okucia działa� bez zahamowa� i przy zamykaniu 

dociska� skrzydła do o�cie�nicy. 

Samozamykacze powinny zamyka� drzwi ruchem płynnym, bez zahamowa�. 

6.6. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady  
Ogólne zasady obmiaru  podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostka obmiarowa – cało�c robot wg dokumentacji i STWiOR.  

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

Inspektora nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki 

pozytywne. 

  

9. PODSTAWY PŁATNO�CI 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym i STWiOR. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

10. AKTY PRAWNE, NORMY I PRZEPISY ZWI�ZANE 

− Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pó�niejszymi zmianami, 

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

dnia 30 kwietnia 2004 r.), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity – 

aktualizacja z dn. 27.05.2004 r. 
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− PN-EN ISO 6946: 1999 Norma pt. „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 

cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodno�ci, wymaga�, jakie powinny spełnia� notyfikowane jednostki 

uczestnicz�ce w ocenie zgodno�ci oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych 

oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodno�ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 

budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041), 

− Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzaj�cych do obrotu (Dz. U. z dnia 8 czerwca 2004 r., nr 130, poz. 1386), 

− Aprobaty techniczne i certyfikaty zgodno�ci dla przyj�tych systemów. 
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1. WST�P. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru tynków i okładzin wewn�trznych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                             
w Bobolicach” 

1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 

celu wykonanie tynków wewn�trznych i okładzin wewn�trznych obiektu, w tym: 

− tynki wewn�trzne cementowo-wapienne, 

− suche tynki i okładziny stropów z płyt gk, 

− gładzie gipsowe, 

− okładziny �cienne wewn�trzne. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i 

specyfikacj� techniczn� ST – 00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatna do picia. 

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek 
Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej. 

Do spodnich warstw tynku nale�y stosowa� piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich 

�rednioziarnisty. 

Do gładzi piasek powinien by� drobnoziarnisty i przechodzi� całkowicie przez sito o prze�wicie 

0,5 mm. 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny by� zgodne z wymaganiami normy pa�stwowej. 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by� wykonywane mechanicznie. 

Zapraw� nale�y przygotowa� w takiej ilo�ci, aby mogła by� wbudowana mo�liwie wcze�nie po 

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw tynkarskich nale�y stosowa� piasek rzeczny lub kopalniany. 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� cement portlandzki z dodatkiem �u�la lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, �e temperatura otoczenia w 

ci�gu 7 dni od chwili zu�ycia zaprawy nie b�dzie ni�sza ni� +5°C. 



ST – 01.04.00 Tynki i okładziny wewn�trzne 4

�

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt 

Przedszkolny w Bobolicach 

Gmina Z�bkowice �l�skie, ul. 1go Maja 15, 

57-200 Z�bkowice �l�skie 

Do zapraw cementowo-wapiennych nale�y stosowa� wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy� jednolita 

i jednobarwna mas�, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszcze� obcych. 

2.4. Płytki ceramiczne  
Wymagania: 

− Barwa - wg wzorca producenta do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru. 

− Nasi�kliwo�� po wypaleniu 10-24% 

− Wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 10,0 MPa 

− Odporno�� szkliwa na p�kni�cia włoskowate nie mniej ni� 160°C 

2.5. Gład� gipsowa 
Produkt powinien by� zgodny z: PN B-30042:1997 

2.5. Suche tynki  
Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997 

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta 

Profile stalowe i ł�czniki wg instrukcji producenta 

3. SPRZ�T. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego typu sprz�tu. 

4. TRANSPORT. 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrat�

stateczno�ci. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków. 
Przed przyst�pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by� zako�czone wszystkie 

roboty murowe, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

o�cie�nice drzwiowe i okienne. 

Tynki nale�y wykonywa� w temperaturze nie ni�szej ni� +5°C pod warunkiem, �e w ci�gu doby 

nie nast�pi spadek poni�ej 0°C. 

W ni�szych temperaturach mo�na wykonywa� tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

�rodków zabezpieczaj�cych. 

W okresie wysokich temperatur �wie�o wykonane tynki powinny by� w czasie wi�zania i 

twardnienia, tj. w ci�gu pierwszego tygodnia, zwil�ane wod�. 

5.2. Przygotowanie podło	y 
W �cianach przewidzianych do tynkowania nie nale�y wypełnia� zapraw� spoin przy 

zewn�trznych licach na gł�boko�ci 5-10 mm. 

Bezpo�rednio przed tynkowaniem podło�e nale�y oczy�ci� z kurzu szczotkami oraz usun��

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych mo�na usun�� przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lamp� benzynow�. Nadmiernie sucha 

powierzchnie podło�a nale�y zwil�y� wod�. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych. 
Tynk trójwarstwowy powinien by� wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewn�trznych nale�y wykona� według pasów i listew kierunkowych. 

Gład� nale�y nanosi� po zwi�zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
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Podczas zacierania warstwa gładzi powinna by� mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Nale�y stosowa� zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie nara�onych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, - w tynkach nara�onych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2. 

5.4. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych. 
Okładziny ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstwa wyrównuj�c� lub 

bezpo�rednio do równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych okładzin� nale�y 

mocowa� do dostatecznie wytrzymałego podło�a. 

Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wykonywania robót nale�y oczy�ci� z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmy� z kurzu. 

Na oczyszczona i zwil�on� powierzchnie �cian murowanych nale�y nało�y� dwuwarstwowy 

podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutk� nale�y wykona� o grubo�ci 2-3 mm z ciekłej 

zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 

lub 3. 

Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przyst�pieniem do ich mocowania - moczone w ci�gu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej 

+5°C. 

5.5. Wykonywanie gładzi gipsowych 
Podło�e musi by� stabilne, no�ne, równomiernie chłonne, odpylone, wolne od wykwitów i 

zanieczyszcze�, nie zamarzni�te. 

W wypadku silnie chłon�cych podło�y takich jak tynki tradycyjne, zaleca si� gruntowanie 

powierzchni �rodkiem na bazie zmodyfikowanych �ywic syntetycznych. Zabieg ten nale�y 

wykona� na 24 godz. przed przyst�pieniem do wygładzania powierzchni. 

Po przygotowaniu podło�a mo�na przyst�pi� do nakładania gładzi gipsowej. Gład� naci�ga si�

równomiernie na cał� powierzchni� warstw� 2 - 3 mm, przy u�yciu stalowej pacy, silnie 

dociskaj�c materiał do podło�a.  

Kolejn� czynno�ci� jest zebranie nadmiaru naniesionego materiału i pozostawienie na 

powierzchni niezb�dnego minimum pozwalaj�cego na przykrycie kruszywa z podło�a. 

Wyrównana w ten sposób powierzchnia powinna by� gładka, pozbawiona �ladów poci�gni��

pac� i wi�kszych nierówno�ci.  

Kolejnym etapem jest nało�enie drugiej warstwy wykonanej z nowego zarobu.  

Je�eli docelowo powierzchnia ma by� malowana, co oznacza, �e jako�� podło�a powinna by�

bardzo wysoka, to przed ko�cem twardnienia zaprawy (jest to ok. 20 min od momentu nało�enia 

drugiej warstwy) powierzchni� nale�y zrosi� wod� w postaci mgły, a nast�pnie wygładzi�

u�ywaj�c stalowych pac blichówek - "piór". Ostatni etap wygładzania mo�e by� wykonany tak�e 

poprzez �cieranie papierem �ciernym o g�sto�ci 100 lub 120 po całkowitym stwardnieniu gładzi. 

5.6. Suche tynki. 
Monta� rozpoczynamy od wyznaczenia poziomu sufitu na �cianach okalaj�cych. Dokładne 

wyznaczenie powierzchni sufitu podwieszanego rzutuje na jego pó�niejszy wygl�d. Do 

wyznaczenia linii przenikania płaszczyzny sufitu na �cianach okalaj�cych najlepiej u�y�

niwelatora laserowego lub poziomicy wodnej tzw. Po wyznaczeniu w rogach pomieszczenia 

punktów o tej samej wysoko�ci, rysuje si� linie ł�cz�ce za pomoc� sznura z barwnikiem 

proszkowym. Pod lini� mocuje si� do �cian profil przy�cienny UD 30 za pomoc� kołków 

szybkiego monta�u. Nast�pnie wyznacza si� na suficie linie przebiegu profili i oznacza si� na 

nich punkty mocowania. Mocowanie wieszaków nale�y przeprowadza� zawsze za pomoc� dybli 

metalowych. Profile główne układa si� ko�cami na profilach przy�ciennych z przeciwległych 

�cian i wpina si� je w zamocowane wieszaki. Do profili głównych mocuje si� od spodu 
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poprzecznie przy pomocy ł�czników krzy�owych profile no�ne wsuwaj�c ich ko�ce w profile 

przy�cienne. Aby zmniejszy� zu�ycie profili CD 60 mo�na je sztukowa� za pomoc� ł�czników 

wzdłu�nych. Nie wolno sztukowa� profili w jednej linii, lecz zawsze naprzemiennie. Jeden profil 

nie powinien składa� si� z wi�cej ni� dwóch odcinków. Do zmontowanej konstrukcji no�nej 

przykr�ca si� płyty gipsowo-kartonowe poprzecznie do kierunku przebiegu profili no�nych. 

Poł�czenia płyt z długo�ci musz� znale�� si� zawsze na profilu i by� przesuni�te w s�siednich 

pasach co najmniej o 50 cm. Stosowanie płyt o grubo�ci mniejszej ni� 12,5 mm nie jest zalecane. 

Wieszaki, na których wiesza si� profile główne mo�na podzieli� na obrotowe i kotwowe oraz ze 

wzgl�du na sposób zawieszenia na pr�towe i noniuszowe. W wi�kszo�ci systemów dopuszczalna 

jest dowolno�� wyboru wieszaka. W sufitach o du�ej odporno�ci ogniowej zalecane jest 

stosowanie wieszaków noniuszowo - obrotowych, gwarantuj�cych najwi�ksz� no�no�� i trwało��

w po�arze. Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien by� taki, by długie spoiny były 

równoległe do głównego kierunku padania �wiatła. Rozstaw wkr�tów wynosi 15 cm w warstwie 

zewn�trznej i 40 cm we wcze�niejszych warstwach, przy płytowaniu podwójnym lub potrójnym.  

6. KONTROLA JAKO�CI. 

6.1. Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze nale�y przeprowadzi� na budowie: 

− sprawdzenie zgodno�ci klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 

− próby dora�nej przez ogl�dziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu płytek 

o liczby szczerb i p�kni��, 

o odporno�ci na uderzenia. 

W przypadku niemo�no�ci okre�lenia jako�ci płytek przez prób� dora�n� nale�y j� podda�

badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy). 

6.2. Zaprawy. 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nale�y kontrolowa� jej mark� i 

konsystencje w sposób podany w obowi�zuj�cej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

6.3. Wykonanie robót. 
Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi 

podanymi w punkcie 5 specyfikacji. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cało�� robót wg 

dokumentacji i STWiOR. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podło	a 
Odbiór podło�a nale�y przeprowadzi� bezpo�rednio przed przyst�pieniem do robót tynkowych. 

Podło�e powinno by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2. Je�eli odbiór podło�a 

odbywa si� po dłu�szym czasie od jego wykonania, nale�y podło�e oczy�ci� i zmy� wod�. 

8.2. Odbiór tynków i gładzi. 
Ukształtowanie powierzchni, kraw�dzie przeci�cia powierzchni oraz k�ty dwu�cienne powinny 

by�  zgodne z dokumentacj� techniczn�. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III i gładzi od płaszczyzny i odchylenie 

kraw�dzi od linii prostej – nie wi�ksze ni� 3 mm i w liczbie nie wi�kszej ni� 3 na całej długo�ci 

łaty kontrolnej 2 m. Odchylenia na całej płaszczy�nie nie wi�ksze ni� 3 mm. 

Odchylenie powierzchni i kraw�dzi od kierunku: 

− pionowego - nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni� 3 mm                                

w pomieszczeniu, 

− poziomego - nie wi�ksze ni� 2 mm na 1 m i ogółem nie wi�cej ni�36 mm na całej 

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (�ciany, belki itp.). 

Niedopuszczalne s� nast�puj�ce wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikaj�cych z podło�a, ple�ni itp., 

− trwałe �lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p�cherze wskutek 

niedostatecznej przyczepno�ci tynku do podło�a. 

8.3. Odbiór okładzin ceramicznych 
Dopuszczalne odchylenie kraw�dzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno 

by� wi�ksze ni� 1 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni�                     

2 mm na długo�ci łaty dwumetrowej i 3 mm na całej płaszczy�nie. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym i STWiOR. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymało�ciowych.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe, tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
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1. WST�P. 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru robót malarskich, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                             
w Bobolicach” 

1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 

celu wykonanie robót malarskich w obiekcie. 

1.4. Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami i ST – 

00.00. 

1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, SST i poleceniami In�yniera. 

2. MATERIAŁY. 

2.1. Woda 
Do przygotowania farb stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatna do picia.  

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mi�� posta� cieczy o g�sto�ci �mietany, uzyskanej przez rozcie�czenie 

jednej cz��ci ciasta wapiennego z 3 cz��ciami wody, tworz�c� jednolita mas� bez grudek i 

zanieczyszcze�. 

2.3. Rozcie�czalniki 
W zale�no�ci od rodzaju farby nale�y stosowa�: 

− wod� – do farb wapiennych oraz emulsyjnych, 

− terpentyn� i benzyn� – do farb i emalii olejnych, 

− inne rozcie�czalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb. 

Rozcie�czalniki  powinny odpowiada� normom pa�stwowym lub mi�� cechy techniczne zgodne 

z za�wiadczeniem o jako�ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.4. Farby budowlane gotowe. 
2.4.1. Wymagania ogólne.

Farby niezale�nie od ich rodzaju powinny odpowiada� wymaganiom norm pa�stwowych lub 

�wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie.

Na tynkach mo�na stosowa� farby emulsyjne zgodnie z zasadami podanymi w normach i 

�wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB. 

2.4.3. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania: 

− wydajno�� - 6-10 m
2
/dm

3
, 
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− max. czas schni�cia - 24 h 

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%  

− wydajno�� -15-16 m2/dm3, 

− max. czas schni�cia - 8 h  

2.4.4. Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

− wydajno�� - 6-8 m2/dm3 

− czas schni�cia - 12 h  

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

− wydajno�� - 6-10 m2/dm3 

2.5. �rodki gruntuj�ce. 
2.5.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

− powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca si� gruntowania, o ile 

�wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

− na chłonnych podło�ach nale�y stosowa� do gruntowania farb� emulsyjn� rozcie�czon�

wod� w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si� wykonanie 

powłoki malarskiej, 

2.5.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi:

powierzchnie nale�y zagruntowa� odpowiadaj�c� farbie nawierzchniowej farb� do gruntowania. 

2.5.3. Mydło szare:

stosowane do gruntowania podło�a w celu zmniejszenia jego wsi�kliwo�ci powinno by�

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZ�T. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu p�dzli, wałków lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT. 

Farby nale�y transportowa� zgodnie z przepisami obowi�zuj�cymi w transporcie kolejowym lub 

drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne 
Przy malowaniu powierzchni wewn�trznych temperatura nie powinna by� ni�sza ni� +8°C. W 

okresie zimowym pomieszczenia nale�y ogrzewa�. 

W ci�gu 2 dni przed rozpocz�ciem malowania pomieszczenia powinny by� ogrzane do 

temperatury co najmniej +8°C. Po zako�czeniu malowania mo�na dopu�ci� do stopniowego 

obni�ania temperatury, jednak przez 3 dni nie mo�e spa�� potniej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urz�dze� ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie �cian i sufitów mo�na wykona� po: 

− całkowitym uko�czeniu robót instalacyjnych (z wyj�tkiem monta�u armatury i urz�dze�

sanitarnych), 

− całkowitym uko�czeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym uło�eniu posadzek, 

− usuni�ciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.2. Przygotowanie podło�y. 
5.2.1. Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by�, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawa cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny by� oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystaj�cych drutów, nacieków zaprawy itp. Odstaj�ce tynki nale�y odbi�, a rysy 

poszerzy� i ponownie wypełni� zapraw� cementowo-wapienn�. 

5.2.2. Powierzchnie metalowe powinny by� oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

5.2.3. Przy przygotowywaniu podło�a z eternitu (płyty dachowe) nale�y zachowa� szczególn�

ostro�no�� oraz stosowa� si� do postanowie� obowi�zuj�cych przepisów prawa polskiego. 

5.3. Gruntowanie. 
5.3.1. Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mo�na wykonywa� bez gruntowania 

powierzchni. 

5.3.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa� farb� emulsyjn� tego 

samego rodzaju z jakiej ma by� wykonana powłoka lecz rozcie�czon� woda w stosunku 1:3-5. 

5.3.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie stosuje si� odpowiednie 

farby podkładowe. 

5.3.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje si�

odpowiednie farby podkładowe. 

5.4. Wykonywania powłok malarskich 
5.4.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywa� podło�e, bez prze�witów, plam i 

odprysków. 

5.4.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny by� niezmywalne, przy stosowaniu �rodków 

myj�cych i dezynfekuj�cych. Powłoki powinny dawa� aksamitno-matowy wygl�d powierzchni. 

Barwa powłok powinna by� jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodze�, 

smug, plam i �ladów p�dzla. 

5.4.3. Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mie� barw� jednolita zgodna 

ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodze�, zmarszcze�, p�cherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mie� jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym nie nale�y na 

poszczególne warstwy stosowa� farby w ró�nych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKO�CI. 

6.1. Powierzchnia do malowania. 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowa�: 

− sprawdzenie wygl�du powierzchni, 

− sprawdzenie wsi�kliwo�ci, 

− sprawdzenie wyschni�cia podło�a, 

− sprawdzenie czysto�ci, 

Sprawdzenie wygl�du powierzchni pod malowanie nale�y wykona� przez ogl�dziny zewn�trzne. 

Sprawdzenie wsi�kliwo�ci nale�y wykona� przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 

malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwil�onej powierzchni powinna nast�pi�

nie wcze�niej ni� po 3 s. 

6.2. Roboty malarskie. 
6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach nale�y przeprowadzi� po zako�czeniu ich wykonania: 

− dla farb emulsyjnych nie wcze�niej ni� po 7 dniach, 

− dla pozostałych nie wcze�niej ni� po 14 dniach. 

6.2.2. Badania przeprowadza si� przy temperaturze powietrza nie ni�szej ni� +5°C przy 

wilgotno�ci powietrza mniejszej od 65%. 
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6.2.3. Badania powinny obejmowa�: 

− sprawdzenie wygl�du zewn�trznego, 

− sprawdzenie zgodno�ci barwy ze wzorcem, 

− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczno�ci i twardo�ci oraz przyczepno�ci zgodnie z odpowiednimi 

normami pa�stwowymi. 

Je�li badania dadz� wynik pozytywny, to roboty malarskie nale�y uzna� za wykonane 

prawidłowo. Gdy którekolwiek z bada� dało wynik ujemny, nale�y usun�� wykonane powłoki 

cz��ciowo lub całkowicie i wykona� powtórnie. 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cało�� robót wg 

dokumentacji i STWiOR. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Odbiór podło�a 
8.1.1. Zastosowane do przygotowania podło�a materiały powinny odpowiada� wymaganiom 

zawartym w normach pa�stwowych lub �wiadectwach dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie. Podło�e powinno 

by� przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.  

8.2. Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wygl�du zewn�trznego powłok malarskich polegaj�ce na stwierdzeniu 

równomiernego rozło�enia farby, jednolitego nat��enia barwy i zgodno�ci ze wzorcem 

producenta, braku prze�witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub 

wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, p�cherzy, odstaj�cych płatów powłoki, widocznych 

okiem �ladów p�dzla itp., w stopniu 

kwalifikuj�cym powierzchnie malowana do powłok o dobrej jako�ci wykonania. 

8.2.2. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na wycieranie polegaj�ce na lekkim, kilkakrotnym 

potarciu jej powierzchni mi�kk�, wełniana lub bawełniana szmatk� kontrastowego koloru. 

8.2.3. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zarysowanie. 

8.2.4. Sprawdzenie przyczepno�ci powłoki do podło�a polegaj�ce na próbie poderwania ostrym 

narz�dziem powłoki od podło�a. 

8.2.5. Sprawdzenie odporno�ci powłoki na zmywanie woda polegaj�ce na zwil�eniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokra mi�kk� szczotk� lub szmatk�. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny by� ka�dorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym i STWiOR. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

PN-C-

81911:1997 

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-

81608:1998 

Emalie chlorokauczukowe 

PN-C-

81914:2002 

Farby dyspersyjne stosowane wewn�trz 

PN-C 

81901:2002 

Farby olejne i alkidowe 



ST – 06.00.00 Podłogi i posadzki 1

�

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt 

Przedszkolny w Bobolicach 

Gmina Z�bkowice �l�skie, ul. 1go Maja 15, 

57-200 Z�bkowice �l�skie 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.06.00 

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                 

w Bobolicach 

„PODŁOGI I POSADZKI”

ST- 01.06.00 
�

  



ST – 06.00.00 Podłogi i posadzki 2

�

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt 

Przedszkolny w Bobolicach 

Gmina Z�bkowice �l�skie, ul. 1go Maja 15, 

57-200 Z�bkowice �l�skie 

SPIS TRE�CI 

   

1. WST�P. ...................................................................................................................................... 

2 MATERIAŁY. ............................................................................................................................ 

3 SPRZ�T. ..................................................................................................................................... 

4 TRANSPORT. ............................................................................................................................ 

5 WYKONANIE ROBÓT. ........................................................................................................... 

6 KONTROLA JAKO�CI. ........................................................................................................... 

7 OBMIAR ROBÓT...................................................................................................................... 

8 ODBIÓR ROBÓT. ..................................................................................................................... 

9 PODSTAWA PŁATNO�CI. ..................................................................................................... 

10 PRZEPISY ZWI�ZANE. ........................................................................................................ 



ST – 06.00.00 Podłogi i posadzki 3

�

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt 

Przedszkolny w Bobolicach 

Gmina Z�bkowice �l�skie, ul. 1go Maja 15, 

57-200 Z�bkowice �l�skie 

1. WST�P. 

1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce 

wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny                              
w Bobolicach” 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 

celu wykonanie podłóg i posadzek w obiekcie. 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej SST s� zgodne z obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami oraz 

specyfikacj� ST-00.00. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno�� z 

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami In�yniera. 

2 MATERIAŁY. 

2.1 Woda  
Do przygotowania zapraw stosowa� mo�na ka�d� wod� zdatn� do picia.  

Niedozwolone jest u�ycie wód �ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawieraj�cych 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2 Piasek 
Piasek powinien spełnia� wymagania obowi�zuj�cej normy przedmiotowej, a w szczególno�ci: 

− nie zawiera� domieszek organicznych, 

− składa� si� z ró�nych frakcji  

2.3 Cement.  
Cement w/g normy PN-EN 191-1:2002 

2.4 Wyroby ceramiczne 
Płytki podłogowe ceramiczne terakotowe i gresy. 

Wła�ciwo�ci płytek podłogowych terakotowych: 

− barwa: wg wzorca producenta 

− nasi�kliwo�� po wypaleniu nie mniej ni� 2,5% 

− wytrzymało�� na zginanie nie mniejsza ni� 25,0 MPa 

− �cieralno�� nie wi�cej ni� 1,5 mm 

− kwasoodporno�� nie mniej ni� 98% 

− Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 

o długo�� i szeroko��: ±1,5 mm 

o grubo��: ± 0,5 mm 

o krzywizna: 1,0 mm 

2.5 Zaprawy klejowe 
Do mocowania płytek mo�na stosowa� zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo klej.

2.6 Rulonowe wykładziny podłogowe 
Rulonowe wykładziny podłogowe nale�y przyjmowa� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 
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3 SPRZ�T. 

Roboty mo�na wykona� przy u�yciu dowolnego sprz�tu. 

4 TRANSPORT. 

Materiały i elementy mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu. Podczas transportu 

materiały i elementy konstrukcji powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata 

stateczno�ci. 

5 WYKONANIE ROBÓT. 

5.1 Warstwy wyrównawcze pod posadzki. 
Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podło�a mlekiem cementowym, uło�eniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masa asfaltowa szczelin dylatacyjnych.  

Wymagania podstawowe: 

− podkład cementowy powinien by� wykonany zgodnie z dokumentacj� projektow�

projektem, która okre�la wymagan� wytrzymało�� i grubo�� podkładu oraz rozstaw 

szczelin dylatacyjnych, 

− wytrzymało�� podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by�

mniejsza ni�: 

o na sciskanie - 12 MPa,  

o na zginanie - 3 Mpa, 

− podło�e, na którym wykonuje si� podkład z warstwy wyrównawczej powinno by� wolne 

od kurzu i zanieczyszcze� oraz nasycone wod�, 

− podkład cementowy powinien by� oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 

paskiem papy, 

− w podkładzie powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne, 

− temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ci�gu co 

najmniej 3 dni nie powinna by� ni�sza ni� +5°C, 

− zapraw� cementowa nale�y przygotowywa� mechanicznie, 

− Zaprawa powinna mie� konsystencje g�st� - 5-7 cm zanurzenia sto�ka pomiarowego, 

− ilo�� spoiwa w podkładach cementowych powinna by� ograniczona do ilo�ci niezb�dnej, 

ilo�� cementu nie powinna by� wi�ksza ni� 400 kg/m3, 

− zapraw� cementowa nale�y układa� niezwłocznie po przygotowaniu miedzy listwami 

kierunkowymi o wysoko�ci równej grubo�ci podkładu z zastosowaniem r�cznego lub 

mechanicznego zag�szczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem, 

− podkład powinien mie� powierzchnie równ�, stanowi�c� jedn� płaszczyzn�, 

− powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrow� łat� przykładan� w dowolnym miejscu, 

nie powinna wykazywa� wi�kszych prze�witów ni� 5 mm, 

− odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 

przekracza� 2 mm/m i 5 mm na całej długo�ci lub szeroko�ci pomieszczenia, 

− w ci�gu pierwszych 7 dni podkład powinien by� utrzymywany w stanie wilgotnym, np. 

przez pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 

powierzchni wod�, 
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− po wykonaniu podkładów nale�y wykona� zgodnie z dokumentacj� projektow� izolacje 

przeciwwilgociowe i cieplne. 

5.2 Posadzki cementowe. 
Wymagania podstawowe: 

− na spoiwie cementowym mog� by� wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 

dwuwarstwowe z zaprawy cementowej, 

− posadzki nale�y wykonywa� zgodnie z dokumentacj� projektow�, która okre�la rodzaj 

konstrukcji podłogi, grubo�� warstw, mark� zaprawy, wielko�� spadków rozmieszczenie 

szczelin dylatacyjnych, 

− podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywa� wytrzymało�� nie 

ni�sza - przy posadzkach z betonu odpornego na �cieranie - 16 MPa, przy pozostałych 

posadzkach -10 MPa. 

− w posadzkach powinny by� wykonane szczeliny dylatacyjne – oddzielaj�ce posadzk�

wraz z cała konstrukcja podłogi od pionowych elementów budynku: 

o dziel�ce fragmenty posadzki o wyra�nie roni�cych si� wymiarach, 

o przeciwskurczowe w odst�pach nie wi�kszych ni� 6 m, przy czym powierzchnia 

pola zbli�onego do kwadratu nie powinna przekracza� 36 m2 przy posadzkach z 

zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu 

odpornego na �cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych, 

− szczeliny dylatacyjne powinny by� wypełnione masa asfaltowa. 

5.3 . Ogólne zasady wykonywania posadzek ceramicznych. 
Posadzki ceramiczne powinny by� mocowane do podło�a warstwa wyrównuj�c� lub 

bezpo�rednio do równego i gładkiego podło�a. W pomieszczeniach mokrych okładzin� nale�y 

mocowa� do dostatecznie wytrzymałego podło�a. 

Bezpo�rednio przed rozpocz�ciem wykonywania robót nale�y oczy�ci� z grudek zaprawy i brudu 

szczotkami drucianymi oraz zmy� z kurzu. 

Elementy ceramiczne powinny by� posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 

barwy, a przed przyst�pieniem do ich mocowania - moczone w ci�gu 2 do 3 godzin w wodzie 

czystej. 

Temperatura powietrza wewn�trznego w czasie układania płytek powinna wynosi� co najmniej 

+5°C. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na 

długo�ci łaty dwumetrowej, na cało�ci pomieszczenia 3 mm. 

5.4 . Ogólne zasady wykonywania podłóg z wykładzin rulonowych. 
Do wykonywania posadzek z wykładzin rulonowych mo�na przyst�pi� po całkowitym uko�czeniu 

robót budowlanych stanu surowego i robót wyko�czeniowych i instalacyjnych ł�cznie z 

przeprowadzeniem prób ci�nieniowych.  

Przygotowanie podło�y: 

- Podło�e posiadaj�ce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by� naprawione przez 

wypełnienie ubytków zapraw� cementow�. 

- Powierzchnie powinny by� oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by� ni�sza ni� 15°C i 

powinna by� zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie 

ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

- Wykładziny rulonowe i kleje nale�y dostarczy� do pomieszcze�, w których b�d�

układane co najmniej na 24 godziny przed układaniem. 
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- Wykładzina arkuszowa powinna by� na 24 godziny przed przyklejeniem rozwini�ta z rulonu, 

poci�ta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i lu�no uło�ona na podkładzie 

tak, aby arkusze tworzyły zakłady szeroko�ci 2-3 cm. 

- Nie dopuszcza si� wyst�powania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych w 

postaci fałd, p�cherzy, odstaj�cych brzegów. 

- Posadzki z wykładzin rulonowych nale�y przy �cianach wyko�czy� listwami. Listwy po 

winny by� przyklejone na całej długo�ci do podło�y i dokładnie dopasowane w naro�ach 

wkl�słych i wypukłych. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podłogi od płaszczyzny nie wi�ksze ni� 2 mm na długo�ci 

łaty dwumetrowej, na cało�ci pomieszczenia 3 mm. 

6 KONTROLA JAKO�CI. 

6.1 Postanowienia ogólne. 
Nale�y prowadzi� bie��c� kontrol� wykonywania poszczególnych robót zgonie z wytycznymi 

podanymi w punkcie 5 specyfikacji. 

Je�eli w ST dla poszczególnych robót nie okre�lono warunków technicznych wykonania i 

odbioru robót, nale�y je przyjmowa� zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania 

i odbioru robót budowlanych i monta�owych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 

roku. 

6.2. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie In�yniera Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

Na pisemne wyst�pienie Wykonawcy, In�ynier mo�e uzna� wad� za nie maj�c� zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielko�� potr�ce� za obni�on� jako��. 

7 OBMIAR ROBÓT. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cało�� robót wg 

dokumentacji technicznej i STWiOR. 

8 ODBIÓR ROBÓT. 

8.1 Odbiór powinien obejmowa�: 
− sprawdzenie wygl�du zewn�trznego (badanie nale�y wykona� przez ocen� wzrokowa), 

− sprawdzenie prawidłowo�ci ukształtowania powierzchni posadzki (badanie nale�y 

wykona� przez ocen� wzrokowa), 

− sprawdzenie grubo�ci posadzki cementowej nale�y przeprowadzi� na podstawie wyników 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki. 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania styków materiałów posadzkowych, 

− badania prostoliniowo�ci nale�y wykona� za pomoc� naci�gni�tego drutu i pomiaru 

odchyle� z dokładno�ci� 1 mm, a szeroko�ci spoin - za pomoc� szczelinomierza lub 

suwmiarki; 

− sprawdzenie prawidłowo�ci wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie nale�y 

wykona� przez ocen� wzrokowa. 
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9 PODSTAWA PŁATNO�CI. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym i STWiOR. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

10 PRZEPISY ZWI�ZANE. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodno�ci dotycz�ce cementów 

powszechnego u�ytku 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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INSTALACJE SANITARNE 

ST-02.01.00 

453 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych

45331 – Instalowanie urz�dze� grzewczych, 

45331000-6 - Instalowanie urz�dze� grzewczych, wentylacyjnych  

45330000-9  – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne  

45331210-1 – Instalowanie wentylacji 

45332  – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne 

45332000-3 – Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

45332400-7 - Roboty instalacyjne w zakresie urz�dze� sanitarnych  
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INSTALACJE SANITARNE 

ST – 02.01.01 Instalacja wody zimnej, ciepłej 

ST – 02.01.02 Instalacja kanalizacji sanitarnej  

ST – 02.01.03 Instalacja wentylacyjna mechaniczna  

ST – 02.01.04 Instalacja centralnego ogrzewania 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s� wymagania dotycz�ca wykonania  

i odbioru robót zwi�zanych z budow� instalacji wodoci�gowej w ramach projektu:  

,,Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na punkt przedszkolny w Bobolicach 

dz. nr 35/1, obr�b nr 1, Bobolice, Gmina Z�bkowice �l�skie’’. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obj�tych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce 

na celu wykonanie nowej  instalacji wodoci�gowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana 

jest z wykonaniem ni�ej wymienianych robót: 

− demonta� istniej�cej instalacji wodoci�gowej 

− monta� instalacji wodoci�gowej(woda zimna, ciepła), 

− monta�  zaworów odcinaj�cych, zwrotnych, zaworu antyska�eniowego, wodomierzy i  

filtra siatkowego, 

− monta� pojemno�ciowych podgrzewaczy wody, 

− monta� termostatycznych zaworów mieszaj�cych, 

− monta� baterii 

− przebicie otworów, 

− wykucie bruzd oraz ich zamurowanie, 

− izolacja ruroci�gów, 

− monta� urz�dze� i armatury, 

− badania instalacji, 

− zamurowanie bruzd. 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
1.4.1. Instalacja wodoci�gowa  – układ poł�czonych przewodów, armatury i urz�dze�, słu��ce 

do zaopatrywania budynku w zimn� i ciepł� wod�, spełniaj�c� wymagania jako�ciowe okre�lone 

w przepisach odr�bnych dotycz�cych warunków, jakim powinna odpowiada� woda do spo�ycia 

przez ludzi.  

1.4.2. Instalacja wodoci�gowa wody zimnej – doprowadzona  z sieci wodoci�gowej 

rozpoczyna si� bezpo�rednio za zestawem wodomierza głównego, za pomoc� którego jest 

pobierana woda z tego uj�cia. 

1.4.3. Instalacja wodoci�gowa wody ciepłej – rozpoczyna  si� bezpo�rednio za zaworem na 

zasileniu zimn� wod� urz�dzenia do przygotowania ciepłej wody. 

1.4.4. Ci�nienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe ci�nienie pracy instalacji przewidziane 

w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwało�ci instalacji nie mo�e by�

przekroczone w �adnym punkcie. 

1.4.5. Ci�nienie dopuszczalne instalacji – najwy�sza warto�� ci�nienia statycznego wody  

w najni�szym punkcie instalacji. 

1.4.6. Ci�nienie nominalne PN – ci�nienie charakteryzuj�ce wymiary i wytrzymało�� elementy 

instalacji w temperaturze odniesienia równej 20
o
C. 
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1.4.7. Temperatura robocza, trob – obliczeniowa  temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwało�ci instalacji nie mo�e by�

przekroczona w �adnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20
o
C, a 

instalacji wody ciepłej  60
o
C. 

1.4.8. �rednica nominalna (DN) – �rednica która jest dogodnie zaokr�glon� liczb�, w 

przybli�eniu równ� �rednicy rzeczywistej ( dla rur – �rednicy zewn�trznej, dla kielichów 

kształtek – �rednicy wewn�trznej ) wyra�onej w milimetrach. 

1.4.9. Zawory przelotowe – na ka�dym odgał�zieniu przewodu doprowadzaj�cego wod� zimn�

lub ciepł� do pomieszcze� umywalni nale�y, w miejscu łatwo dost�pnym, zainstalowa� zawór 

przelotowy. 

1.4.10. Wodomierz lokalny – urz�dzenie słu��ce do pomiaru ilo�ci pobranej wody 

zamontowane dla ka�dego lokalu mieszkalnego osobno. 

1.4.11 Automatyczny zawór odcinaj�cy - Zawór on/off działaj�cy automatycznie 

1.4.12 Osoba kompetentna- osoba z niezb�dnym przeszkoleniem i do�wiadczeniem oraz 

dost�pem do wymaganych narz�dzi, wyposa�enia, informacji, instrukcji i wiedzy o procedurach 

zalecanych przez producentów urz�dze� ga�niczych, zdolna do wykonania konserwacji i napraw 

zgodnie z norm�

1.4.13 Pozostałe okre�lenia podstawowe zgodnie z ST – 00.00. oraz normami polskimi.  

1.5. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacj� projektow�,  

specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art.5, 

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano – monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” Arkady , Warszawa 

1990.  

Odst�pstwa od projektu mog� dot. jedynie dostosowania instalacji wodoci�gowej do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o 

zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� obni�enia warto�ci funkcjonalnych  

i u�ytkowych instalacji, a je�eli dot. zamiany materiałów i elementów okre�lonych  

w dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia trwało�ci 

eksploatacyjnej i podlegaj� akceptacji nadzoru inwestorskiego. Roboty monta�owe nale�y 

realizowa� zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 

monta�owych.   

2. MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych nale�y stosowa� materiały 

zgodne z dokumentacj� projektow�. Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz�

posiada� aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada� Polskim Normom. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien by� dokonywany w/g wymagania i w sposób okre�lony aktualnymi 

normami. Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom 

oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie 
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Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania musz� by� dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały przed wbudowaniem ka�dorazowo 

powinny by� takie jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inne, o ile zatwierdzone zostan� przez 

Inspektora Nadzoru. 

2.2. Rury i kształtki 
Rury i kształtki z  miedzi ł�czone metod� lutowania, zgodne z zało�eniami dokumentacji 

projektowej. 

2.3. Izolacja termiczna  
 Na całej długo�ci przewody prowadzone w �cianach, podłogach prowadzi� w otulinie 

Thermacompact o gr. 13mm firmy Thermaflex (lub równowa�na). Musi ona  posiada� aprobat�

techniczn� o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie wydan� przez Centralny O�rodek 

Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.4. Armatura  
Instalacja ma by� wyposa�ona w typow� armatur� odcinaj�c�, czerpaln�, armatur�

regulacyjn� zgodnie z dokumentacj� projektow�. 

3. SPRZ�T  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� i czas wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 

i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury  

Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci.  

Kształtki nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i 

magazynowania rur i kształtek nale�y unika� ich zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania 

powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� zanieczyszcze�. 

Wykonawca jest zobowi�zany układa� rury według poszczególnych grup, wielko�ci i 

gatunków w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, kleje, �rodki do 

lutowania, �rodki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny by� składowane w sposób 

uporz�dkowany, z zachowaniem �rodków ostro�no�ci podanych przez producenta danych 

materiałów. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na zabezpieczenie przeciwpo�arowe substancji 

łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).  

4.2. Armatura 
Armatura powinna by� przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj�cy 

przed zniszczeniem. Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��

i sprawno�� techniczn�. Armatur� nale�y składowa� w pomieszczeniach zamkni�tych. 

4.3. Izolacja termiczna 
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Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny by� przewo�one 

krytymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych nale�y przechowywa� w 

pomieszczeniach suchych i krytych. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mie�

płaszczyzny i kraw�dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawiera� si� w granicach tolerancji okre�lonej  

w odpowiednich normach przedmiotowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ogl�dzin i  sprawdzi miejsca monta�u 

instalacji wodoci�gowej. 

5.2. Przebicia w �cianach, bruzdy 
 Przed monta�em ruroci�gu nale�y wyznaczy� tras� przebiegu instalacji zgodnie z 

dokumentacj� projektow�. Ruroci�gi nale�y prowadzi� po �cianie lub w bruzdach podłogowych 

przykrytych warstw� chudego betonu. W miejscach, w których instalacja przechodzi przez 

przegrody budowlane nale�y wyku� otwory i obsadzi� tuleje wi�ksze o 2 dymensje od �rednicy 

ruroci�gu. Gruz powstały przy wykonywaniu bruzd, przebiciu otworów itp., nale�y usun�� z 

terenu  budowy, a nast�pnie wywie�� i zutylizowa�. Koszt wywozu i utylizacji ponosi 

wykonawca.  

5.3. Monta� ruroci�gów 
Miejsce zamontowania instalacji wodoci�gowej powinny spełnia� warunki dokumentacji 

projektowej. Zmiany dopuszcza si� wył�cznie za zgod� Inspektora Nadzoru. 

Przed układaniem przewodów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� mo�liwe do wyeliminowania 

przeszkody, mog�ce powodowa� uszkodzenia przewodów 

Przed zamontowaniem nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszcze�. Rur 

p�kni�tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno u�ywa�. 

Kolejno�� wykonywanych robót: 

− wyznaczenie miejsca zamontowania rur,  

− przecinanie rur, 

− uło�enie rur z zamocowaniem wst�pnym, 

− wykonanie poł�cze�, 

− wykonanie mocowa� ko�cowych 

− wykonanie podej�� dopływowych. 

Podej�cia dopływowe nale�y wykona� z bardzo du�� dokładno�ci�, w rozstawie takim jaki maj�

montowane baterie zmywakowe , co pozwoli na dokładny, szczelny i estetyczny monta� baterii. 

W miejscach przej�� przewodów przez �ciany i stropy nie wolno wykonywa� �adnych 

poł�cze�. Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. Przej�cia przez 

przegrody okre�lone jako granice oddzielania po�arowego nale�y wykonywa� za pomoc�
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odpowiednich tulei zabezpieczaj�cych a wypełnienie wykona� z systemowych rozwi�za�

zapewniaj�cych odpowiedni� izolacyjno�� p-po�. Do monta�u rur na �cianach stosowa� uchwyty 

dopuszczone do stosowania w budownictwie i podlegaj�ce akceptacji Inspektora nadzoru.  

5.4. Monta� armatury 
Przed instalowaniem armatury nale�y usun�� z niej za�lepienia i ewentualne 

zanieczyszczenia. 

Armatur� na przewodach nale�y tak instalowa�, �eby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

Monta� armatury i osprz�tu ma by� wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 

Wszystkie poł�czenia rur, kształtek i armatury musz� by� szczelne i ł�czone przy u�yciu 

materiałów uszczelniaj�cych zaakceptowanych przez nadzór inwestorski. 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Przed poddaniem instalacji próbie szczelno�ci nale�y dokładnie j� wypłuka�. 

Nast�pnie instalacj� nale�y dokładnie odpowietrzy�. Je�eli w budynku wyst�puje kilka 

odr�bnych pionów, badania szczelno�ci nale�y przeprowadzi� dla ka�dego pionu oddzielnie. 

Badania szczelno�ci instalacji na zimno nale�y przeprowadza� przy temp. zewn�trznej powy�ej 

0
o
C. 

Wyniki badania szczelno�ci nale�y uzna� za pozytywne, je�eli w ci�gu 30 min., nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. Z próby ci�nieniowej oraz płukania nale�y sporz�dzi�

protokół. 

5.6. Izolacja cieplna. 
Je�eli dokumentacja projektowa tak przewiduje to wszystkie przewody instalacji 

wodoci�gowej zimnej i ciepłej wody u�ytkowej powinny by� izolowane cieplnie. Wykonanie 

izolacji cieplnej nale�y rozpocz�� po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelno�ci 

oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót protokołem odbioru. 

Materiał z którego b�dzie wykonana izolacja cieplna, jego grubo�� oraz rodzaj płaszcza 

osłaniaj�cego, powinny by� zgodne z dokumentacj� projektow�. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by� suche, czyste i 

nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wyklucza�

mo�liwo�� ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna by� czysta i sucha. Nie 

dopuszcza si� wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemi�, 

cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach nie całkowicie wyschni�t� lub uszkodzon�

powłok� antykorozyjn�. 

Zako�czenia izolacji cieplnej powinny by� zabezpieczone przed uszkodzeniem i 

zawilgoceniem. Izolacja cieplna powinna by� wykonana w sposób zapewniaj�cy nie 

rozprzestrzenianiu si� ognia. 

5.7. Prace ko�cowe 
 Po protokolarnym płukaniu instalacji i  przeprowadzeniu próby szczelno�ci, oraz po 

wykonaniu izolacji termicznej nale�y uzupełni� bruzdy zapraw� cementow� z zatarciem na ostro 

w miejscach układania ruroci�gu. Nale�y równie� zamurowa� bruzdy z pomoc� cegły 
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budowlanej. Ko�cówki podej�� odpływowych nale�y obrobi� zapraw� murarsk� tak aby 

montowane baterie zmywakowe  stykały si� ze �cian� pod k�tem prostym i mogły by�

zamontowane w poziomie. 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

6.1. Postanowienia ogólne 
Kontrola jako�ci robót zwi�zana z wykonaniem instalacji wodoci�gowej powinna by�

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm  

i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by�

zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci producenta. 

Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania 

dla danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostały spełnione, 

nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzi� badania ponownie. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 

6.2.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów 

polegaj�ce na ogl�dzinach rur, kształtek, zaworów, materiałów uszczelniaj�cych, podgrzewaczy 

wody i materiały do izolacji termicznej. W razie stwierdzenia rys, p�kni��, zadrapa�, rozdar�  

i innych oznak, �e materiał lub urz�dzenie mo�e by� uszkodzone nale�y je wymieni� na inne. 

Wykonawca sprawdzi równie� wszystkie atesty, �wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty. 

Materiały, armatura i urz�dzenia oraz atesty, �wiadectwa dopuszczenia i certyfikaty podlegaj�

akceptacji nadzoru inwestorskiego. 

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie okre�lonym w niniejszej ST i zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 

− sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 

− sprawdzenie szczelno�ci instalacji na zimno, 

− sprawdzenie zabezpieczenia izolacj�, 

− sprawdzenie usytuowania urz�dze� i zgodno�ci wykonania instalacji z dokumentacj�

projektow�, indywidualnymi wymogami producentów urz�dze� oraz wpisami do 

dziennika budowy, 

− sprawdzenia �wiadectw urz�dze�, atestów, certyfikatów i innych wymaganych 

dokumentów, 

− sprawdzenia szczelno�ci podł�cze� urz�dze� i armatury. 
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6.3. Dokumenty które Wykonawca zobowi�zany jest przedstawi	 przy odbiorze instalacji: 
− Komplet dokumentacji techniczno – ruchowo – eksploatacyjnej, 

− Dziennik budowy, 

− Protokoły z bada� ruchu próbnego i pomiarów w zakresie umo�liwiaj�cym stwierdzenie, 

czy urz�dzenia, instalacje i wykonane roboty budowlano – monta�owe odpowiadaj�

warunkom technicznym, 

− Protokół z przeprowadzonych pozytywnie odbiorów technicznych i prób, 

− Dokumentacja powykonawcza. 

6.4. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniaj�ce wymaga� podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, 

na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� wi�ksze odchylenia cech od okre�lonych  

w specyfikacji powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc� na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest cało�� robót obj�ta  dokumentacj� projektow� i specyfikacj� jako 

komplet robót ze wszystkimi robotami towarzysz�cymi i niezb�dnymi do wykonania.   

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu instalacji wodoci�gowej, nale�y wykona�

zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. 

Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

− roboty monta�owe wykonania ruroci�gów, 

− wykonanie izolacji termicznej, 

− płukanie instalacji 

− próby szczelno�ci przewodów  

Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. Z odbioru robót zanikaj�cych nale�y 

sporz�dzi� protokół odbioru z udziałem Wykonawcy i nadzoru inwestorskiego. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres 

robót obj�tych opracowaniem projektowym. Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie 

czynno�ci, wymagania  i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i 

w dokumentacji projektowej. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje 
− dostaw� materiałów, 

− wykonanie robót przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu instalacji, bruzdy, 

przebicia przegród budowlanych), 

− monta� instalacji wodoci�gowej(woda zimna, ciepła), 

− monta�  zaworów odcinaj�cych, zwrotnych, zaworu antyska�eniowego  i  filtra 

siatkowego, 

− monta� wodomierza 

− monta� pojemno�ciowych podgrzewacza wody, 

− monta� termostatycznych zaworów mieszaj�cych, 

− przebicie otworów, 

− wykucie bruzd oraz ich zamurowanie, 

− badania instalacji, 

− zamurowanie bruzd, 

− monta� urz�dze� i armatury, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych ze specyfikacji technicznej, 

− wykonanie izolacji termicznej przewodów i armatury,

− próby szczelno�ci instalacji, 

− regulacja działania instalacji, 

− uzupełnienie przebi�, 

− wywiezienie i utylizacja gruzu. 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
      Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami (PN). 

Do wykonania robót obj�tych ST maj� zastosowanie nw. przepisy i normy.  

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1990. 

− „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci�gowych” COBRTI INSTAL, 

Warszawa 2001 r. 

− PN-90/B-01706 Instalacje wodoci�gowe – wymagania w projektowaniu, 

− PN-76/B-02440 Zabezpieczenia urz�dze� ciepłej wody u�ytkowej – Wymagania, 

− Poradnik Projektanta i Wykonawcy instalacji sanitarnych w technologii WIRSBO 

− Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt 7. Warunki Techniczne wykonania i 

odbioru instalacji wodoci�gowych. 
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1. WST�P. 

1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST s� wymagania dotycz�ca wykonania  

i odbioru robót zwi�zanych z budow� kanalizacji sanitarnej w ramach projektu:  

,,Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na punkt przedszkolny w Bobolicach 

dz. nr 35/1, obr�b nr 1, Bobolice, Gmina Z�bkowice �l�skie’’. 

1.2 Zakres stosowania ST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót obj�tych ST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce  

i maj�ce na celu wykonanie kanalizacji sanitarnej wewn�trz budynku. Niniejsza specyfikacja 

techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienianych robót: 

− Demonta� istniej�cej  kanalizacji sanitarnej, 

− Wywóz wszystkich materiałów z demonta�u i opłaty z tym zwi�zane,  

− Dostaw� materiałów(rury kanalizacyjne, zawory napowietrzaj�ce, przybory) 

− Monta� ruroci�gów kanalizacji sanitarnej 

− Monta� przyborów sanitarnych 

− Monta� wpustów �ciekowych 

− Monta� rewizji 

− Wymiana kanału pod posadzk� pomieszcze� w cz��ci niepodpiwniczonej, 

−   Wykonanie przebi� �cian i zamurowanie przebi�, tynkowanie oraz malowanie uszkodzonych 

powierzchni w obr�bie prowadzonych robót budowlano – monta�owych instalacji kanalizacyjnej, 

− Wykucie bruzd poziomych i pionowych,  

− Badania szczelno�ci i dro�no�ci instalacji kanalizacji sanitarnej, 

1.4 Okre�lenia podstawowe. 
Okre�lenia podane w niniejszej ST s� zgodne ze Specyfikacj� ST – 00.00 oraz 

obowi�zuj�cymi odpowiednimi normami. 

1.4.1. Kanalizacja sanitarna - instalacja kanalizacyjna wewn�trzna przeznaczona  

do odprowadzania �cieków sanitarnych (socjalno – bytowych). 

Przybór sanitarny – urz�dzenie słu��ce do odbierania i odprowadzania zanieczyszcze�
płynnych powstałych w wyniku działalno�ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

Podej�cie – przewód ł�cz�cy przybór sanitarny lub urz�dzenie z przewodem spustowym lub 

przewodem odpływowym 

Przewód spustowy (pion) – przewód słu��cy do odprowadzenia �cieków z podej��
kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego  
Podł�czenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzaj�cy �cieki z nieruchomo�ci 

do sieci kanalizacji zewn�trznej lub innego odbiornika 

Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód ł�cz�cy instalacj� kanalizacyjn� �cieków 

bytowo-gospodarczych z atmosfer�, słu��cy do wentylowania tej instalacji ( i sieci kanalizacji 

zewn�trznej) oraz wyrównywania ci�nienia. 
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Czyszczak – element instalacji umo�liwiaj�cy dost�p do wn�trza przewodu kanalizacyjnego w 

celu jego czyszczenia. 

Kanalizacja grawitacyjna – system kanalizacyjny, w którym przepływ �cieków nast�puje dzi�ki 

sile ci��ko�ci 

1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania oraz za zgodno��  

z dokumentacj� projektowa, ST i poleceniami nadzoru inwestorskiego. Je�eli w ST dla 

jakichkolwiek poszczególnych robót nie okre�lono warunków technicznych wykonania i odbioru 

robót, nale�y je przyjmowa� zgodnie z opracowaniem: „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych i monta�owych” wydanych przez wydawnictwo Arkady z 1990 roku. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Postanowienia ogólne 

Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych nale�y stosowa� materiały 

zgodne z dokumentacj� projektow�. Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz�
posiada� aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada� Polskim Normom. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien by� dokonywany w/g wymagania i w sposób okre�lony aktualnymi 

normami. Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom 

oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie 

Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania musz� by� dopuszczone do obrotu 

i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały przed wbudowaniem ka�dorazowo 

powinny by� takie jak okre�lono w specyfikacji, b�d� inne, o ile zatwierdzone zostan� przez 

Inspektora Nadzoru. 

2.2. Rury i kształtki  
Rury z tworzywa sztucznego PVC-U bezci�nieniowe o poł�czeniach kielichowych  

z uszczelnieniem gumowym bezci�nieniowe np. nieplastyfikowanego polichlorku winylu, wg 

PN-EN 1329 o �rednicach : 110 mm, i 50 mm. Przewody nale�y mocowa� do konstrukcji 

budynku za pomoc� uchwytów lub obejm. Powinny one mocowa� przewody pod kielichami. 

Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych

�rednica przewodu 

[mm] 

Rozstaw 

[m] 

50-110 

>110 

1,0 

1,25 

Na przewodach pionowych nale�y stosowa� na ka�dej kondygnacji co najmniej jedno 

mocowanie stałe zapewniaj�ce przenoszenie obci��e� ruroci�gów i jedno mocowanie przesuwne. 

Wszystkie elementy przewodów spustowych powinny by� mocowane niezale�nie. 

2.3. Elementy instalacji kanalizacji sanitarnej  
Nale�y zamontowa� umywalki, miski ust�powe na elementach monta�owych. Wszystkie 

przybory i urz�dzenia ł�czone z przewodami kanalizacyjnymi nale�y wyposa�y� w indywidualne 

zamkni�cia wodne – syfony. Na przewodzie spustowym nale�y zamontowa� rewizj� z otworem 

zamykanym szczelnym korkiem.  

Nale�y stosowa� typow� armatur� tak� jak :
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- trójniki 

- kolana 

- łuki 

- zł�czki 

- syfony 

- wpustu �ciekowe 

- czyszczaki PCV, 

2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Rury kanałowe 

Rury mo�na składowa� na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stoj�cej. Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona  

i zabezpieczona przed gromadzeniem si� wód opadowych. W przypadku składowania poziomego 

pierwsz� warstw� rur nale�y uło�y� na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 

drewnianych nale�y układa� wyroby w pozycji stoj�cej i je�eli powierzchnia składowania nie 

odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca jest zobowi�zany układa� rury według 

poszczególnych grup, wielko�ci i gatunków w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz 

umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

2.4.2. Armatura 
Armatur� nale�y przechowywa� w magazynach lub pomieszczeniach zamkni�tych. 

Składowa� pionowo do ilo�ci warstw dopuszczonych przez producenta i zapewniaj�cych 

bezpiecze�stwo.  

3. SPRZ�T. 
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te�
przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku 

materiałów. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na sprawno�� techniczn� urz�dze� słu��cych  

do wiercenia otworów, kucia bruzd. 

4. TRANSPORT. 
4.1. Ogólne wymagania dotycz�ce transportu 

Ogólne wymagania dotycz�ce transportu podano w ST - 00.00. 

4.2. Transport rur kanałowych  
Rury mog� by� przewo�one dowolnymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je 

przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej 

wzdłu� �rodka transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewo�one w pozycji poziomej 

przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładno�ci wyst�puj�cych w czasie 

ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie mo�e przewy�sza�
�cian �rodka transportu o wi�cej ni� 1/3 �rednicy zewn�trznej wyrobu. Pierwsz� warstw� rur 

kielichowych nale�y układa� na podkładach drewnianych, za� poszczególne warstwy  

w miejscach stykania si� wyrobów nale�y przekłada� materiałem wy�ciółkowym (o grubo�ci 

warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu). 

4.3. Transport armatury 
Transport armatury powinien odbywa� si� krytymi �rodkami w sposób zabezpieczaj�cy 

armatur� przed uszkodzeniem. Zaleca si� transportowanie wył�cznie w oryginalnych 

opakowaniach producenta co ograniczy mo�liwo�� ich uszkodzenia. 
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5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST - 00.00. 

5.2. Roboty przygotowawcze. 
Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ogl�dzin i sprawdzi miejsca monta�u 

kanalizacji sanitarnej oraz armatury i urz�dze�. 
5.3. Przebicia w �cianach i stropach, bruzdy pionowe i poziome, wykucie wn�k w �cianach, 
wykopy. 
 Przed monta�em ruroci�gu nale�y wyznaczy� tras� przebiegu instalacji zgodnie  

z dokumentacj� projektow�. W miejscach, w których instalacja przechodzi przez przegrody 

budowlane nale�y wyku� otwory. Rury na �cianach nale�y montowa� w bruzdach.  

Gruz powstały przy przebiciu otworów i wykuciu bruzd i wn�k,  nale�y usun�� z terenu  

budowy, a nast�pnie wywie�� i zutylizowa�. Koszt wywozu i utylizacji ponosi wykonawca.

5.4. Roboty monta�owe 
Spadki i gł�boko�� posadowienia ruroci�gu poziomego – powinny spełnia� warunki 

dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si� wył�cznie za zgod� In�yniera projektu. Piony 

kanalizacyjne montowane przy �cianach oraz w bruzdach �ciennych nie mog� mie� odchyłek od 

pionu, a rury montowane jako podej�cia do pionów i armatury powinny zachowa� spadki 

okre�lone w dokumentacji projektowej. Przed wł�czeniem do istniej�cej instalacji kanalizacyjnej 

nale�y sprawdzi� jej szczelno�� i dro�no��. 
5.5. Przewody kanalizacyjne 

Rury poziome powinny by� unieruchomione przez obsypanie piaskiem po�rodku długo�ci 

rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła poło�enia do czasu wykonania uszczelnienia zł�czy. 

Uszczelnienia zł�czy rur nale�y wykona� według rozwi�za� indywidualnych zaakceptowanych 

przez In�yniera oraz zgodnie z wymaganiami producenta w przypadku rur z tworzyw sztucznych. 

Rury nale�y układa� w temperaturze powy�ej 0
o
 C.  

5.6. Armatura i urz�dzenia 
Monta� armatury i urz�dze� powinien by� wykonany zgodnie z instrukcjami 

producentów i dostawców oraz zgodnie z dokumentacj� projektow�. Po zamontowaniu, armatura 

i urz�dzenia powinna wygl�da� estetycznie – bez zadrapa�, rys, nie powinna by�
zanieczyszczona zapraw� cementow� ani farb�. Obróbki budowlane wokół armatury nie mog�
wpłyn�� na estetyk� armatury i pomieszczenia w której jest zamontowana. W trakcie 

wykonywania prac budowlanych przy armaturze powinna ona by� zabezpieczona przed 

zniszczeniem, uszkodzeniem oraz zabrudzeniem. Rodzaj zabezpieczenia nale�y ustali� z 

Inspektorem  nadzoru. 

5.7. Roboty ko�cowe. 
 Po zako�czeniu monta�u instalacji kanalizacyjnej i pozytywnym odbiorze przez nadzór 

inwestorski, nale�y zasypa� wykopy piaskiem z dokładnym jego zag�szczeniem a nast�pnie 

zamurowa� bruzdy i przebicia przez przegrody budowlane.  

6. KONTROLA JAKO�CI. 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako�ci robót 

Ogólne zasady kontroli jako�ci robót podano w ST - 00.00. 

6.2. Kontrola, pomiary i badania 
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Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z cz�stotliwo�ci� zaakceptowan� przez nadzór inwestorski. W szczególno�ci 

kontrola powinna obejmowa�: 
− badanie odchylenia osi i pionu instalacji kanalizacji sanitarnej, 

− sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów, armatury  

i urz�dze�, 
− badanie odchyle� przewodów rurowych, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów,  

− badanie prawidłowo�ci monta�u umywalek, misek ust�powych, oraz rewizji - 

czyszczaków, 

− badanie prawidłowo�ci monta�u podej�� odpływowych, 

6.3. Zasady post�powania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały, armatura i urz�dzenia nie spełniaj�ce wymaga� podanych  

w odpowiednich punktach specyfikacji oraz nie zaakceptowane przez nadzór inwestorski, 

zostan� odrzucone. Je�li materiały nie spełniaj�ce wymaga� zostan� wbudowane lub 

zastosowane, to na polecenie nadzoru inwestorskiego Wykonawca wymieni je na wła�ciwe, na 

własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazuj� odchylenia cech od wymaga� dokumentacji 

projektowej i nadzoru inwestorskiego powinny by� ponownie wykonane przez Wykonawc�  
na jego koszt. 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za cało�	 robót okre�lonych poprzez 
dokumentacj� projektow� i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie 
Przedmiary robót maj� charakter pomocniczy, obrazuj�cy technologi� wykonania robót, 
szacunkowe ilo�ci, niezb�dne nakłady rzeczowe i nie s� podstaw� do ustalenia ilo�ci robót i 
ceny ryczałtowej
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostk� obmiarow� jest cało�� robót obj�ta  dokumentacj� projektow� i specyfikacj�

jako komplet robót ze wszystkimi robotami towarzysz�cymi i niezb�dnymi do wykonania.   

Jednostk� obmiarow� jest kompletna instalacja kanalizacji sanitarnej. 

8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00. 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, ST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu instalacji kanalizacji sanitarnej, nale�y 

wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – 

monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”.
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8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

− roboty przygotowawcze, 

− przygotowanie podło�a, 

− wytrasowanie miejsc układania i montowania instalacji,  

− roboty monta�owe wykonania ruroci�gów i odpływów, 

− wykonanie podsypki, osypki i zasypki 

− monta� armatury i urz�dze�. 
Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres 

robót obj�tych opracowaniem projektowym. 

 Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania i badania 

składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje. 
− demonta� istniej�cej  kanalizacji sanitarnej, 

− wywóz wszystkich materiałów z demonta�u i opłaty z tym zwi�zane 

− wykonanie robót przygotowawczych (wyznaczenie miejsca przebiegu instalacji, bruzdy, 

przebicia przegród budowlanych) 

− dostaw� materiałów(rury kanalizacyjne, zawory napowietrzaj�ce, przybory) 

− przygotowanie podło�a, 

− monta� ruroci�gów kanalizacji sanitarnej wraz z kształtkami 

− monta� urz�dze� i armatury, 

− zamontowanie podej�� odpływowych, 

− zamontowanie umywalek, 

− zamontowanie ust�pów 

− zamontowanie spłuczek wraz z elementem monta�owym, 

− monta� wpustów �ciekowych 

− monta� rewizji 

− wymiana kanału pod posadzk� pomieszcze� w cz��ci niepodpiwniczonej, 

−   wykonanie przebi� �cian i zamurowanie przebi�, tynkowanie oraz malowanie uszkodzonych 

powierzchni w obr�bie prowadzonych robót budowlano – monta�owych instalacji kanalizacyjnej, 

− wykucie bruzd poziomych i pionowych,  

− badania szczelno�ci i dro�no�ci instalacji kanalizacji sanitarnej, 

− przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych przez specyfikacj� techniczn� i nadzór 

inwestorski, 

− akceptacja w/w robót przez nadzór inwestorski 

− zamurowanie bruzd, 
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− uzupełnienie przebi�, 
− opieka nad wykonanymi robotami do chwili przekazania Zamawiaj�cemu. 

− uprz�tni�cie miejsc monta�u w/w elementów, 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1990. 

PN-92/B-01707 – Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. 

PN-EN 476:2001 – Wymagania ogólne dotycz�ce elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 

PN-EN 1401-1:1995 – Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci�nieniowe 

systemy przewodowe z niezmi�kczonego polichlorku winylu PVC-U do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotycz�ce rur, kształtek i systemu. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na punkt przedszkolny 
w Bobolicach dz. nr 35/1, obr�b nr 1, Bobolice, Gmina Z�bkowice �l�skie 

ST - 02.01.03 

INSTALACJA WENTYLACYJNA 
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1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ce wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z budow� instalacji wentylacji w ramach projektu: ,,Przebudowa 

pomieszcze� w budynku po byłej szkole na punkt przedszkolny w Bobolicach dz. nr 35/1, obr�b 

nr 1, Bobolice, Gmina Z�bkowice �l�skie’’. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót obj�tych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i maj�ce na 

celu wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej. 

Niniejsza specyfikacja techniczna zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienianych robót: 

• Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszcze� zespołu sanitarnego dla dzieci, wc 

personelu, szatni, sal dla dzieci, rozdzielni, zmywalni 

• Monta� wentylatorów nawiewnych i wywiewnych kanałowych, 

• Monta� wentylatorów wywiewnych, 

• Monta� filtrów, nagrzewnic, tłumików, przepustnic, 

• Monta� regulatorów i przeł�czników 

• Monta� termostatów �ciennych 

• Monta� kratek nawiewnych, wywiewnych, 

• Monta� anemostatów, kratek  

• Monta� klap rewizyjnych na kanałach, 

• Monta�  czerpni, wyrzutni, 

• Monta� zaworu ppo�., 
• Monta�  kanałów, kształtek wentylacji nawiewnej i wywiewnej,  

• Regulacja działania instalacji, 

• Badania instalacji, 

• Wykonanie zabudowy z płyt G-K 

• Wykonanie otworów rewizyjnych w płytach G-K 

• Izolacja kanałów 

• Wykonanie przebi�, 
• Zamurowanie przebi�, 
• Wyko�czenie �cian oraz stropów w miejscach przej�cia kanałów wentylacyjnych 

1.4. Okre�lenia podstawowe 
Wentylacja pomieszczenia – wymiana powietrza lub jego cz��ci, maj�ca na celu usuni�cie 

powietrza zu�ytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewn�trznego 

Wentylacja mechaniczna – wentylacja b�d�ca wynikiem działania urz�dze� mechanicznych lub 

strumieniowych wprowadzaj�cych w ruch powietrze 

Instalacja wentylacji – zestaw urz�dze� i elementów wentylacyjnych słu��cych do uzdatniania i 

rozprowadzania powietrza 
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Rozdział powietrza w pomieszczeniu – rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z 

zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania wymaganych warunków 

– intensywno�ci wymiany powietrza, ci�nienia, czysto�ci, temperatury, wilgotno�ci wzgl�dnej, 

pr�dko�ci ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi 

Uzdatnianie powietrza – Procesy realizowane  przy u�yciu �rodków technicznych maj�ce na 

celu zmian� jednej lub kliku wielko�ci charakteryzuj�cych stan i jako�� powietrza 

Ogrzewanie powietrza – uzdatnianie powietrza polegaj�ce na podwy�szeniu jego temperatury 

Czerpnia wentylacyjna – element instalacji, przez  który jest zasysane powietrze zewn�trzne 

Wyrzutnia wentylacyjna – element instalacji, przez które powietrze jest usuwane na zewn�trz  

Filtr powietrza – zespół oczyszczaj�cy powietrze z zanieczyszcze� stałych i ciekłych 

Odzysk ciepła lub/i wilgoci- Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów 

technologicznych lub zwartej w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania 

na ciepło lub/i wilgoci przez instalacj� wentylacyjn�. 
Przewód wentylacyjny -  element, o zamkni�tym obwodzie przekroju poprzecznego, 

stanowi�cy obudow� przestrzeni, przez która przepływa powietrze 

Wentylator – urz�dzenie słu��ce do wprawiania powietrza w ruch 

Nawiewnik - element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 

Wywiewnik - element lub zespół, przez który powietrze wypływa do wentylowanej przestrzeni 

Przepustnica – zespół samodzielny lub wbudowany w urz�dzenie lub przewód wentylacyjny 

pozwalaj�cy na zamkni�cie lub regulacje strumienia powietrza przez zmian� oporu przepływu 

Tłumik hałasu – element wbudowany w urz�dzenie lub przewód wentylacyjny maj�cy na celu 

zmniejszenie hałasu przenoszonego drog� powietrzn� wzdłu� przewodów. 

Klapa po�arowa – zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (miedzy dwiema 

strefami po�arowymi) przeznaczony do zapobiegania przenoszenia si� ognia i dymu z jednej 

strefy do drugiej 

1.5. Ogólne wymagania 
Instalacja wentylacyjna powinna, zapewni� obiektowi budowlanemu, w którym j� wykonano, 

mo�liwo�� spełnienia wymaga� podstawowych dotycz�cych w szczególno�ci : 

 - bezpiecze�stwa konstrukcji 

 - bezpiecze�stwa po�arowego 

 - bezpiecze�stwa u�ytkowania 

 - odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony �rodowiska 

 - ochrony przed hałasem i drganiami 

 - oszcz�dno�ci energii i odpowiedniej izolacyjno�ci cieplnej przegród 

• Wykonawca jest odpowiedziany za realizacje robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 
specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady , 

Warszawa 1988.

• Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mog�
powodowa� obni�enia warto�ci funkcjonalnych i u�ytkowych instalacji, a je�eli dot. 

zamiany materiałów i elementów okre�lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie 

mog� powodowa� zmniejszenia trwało�ci eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y 

realizowa� zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – 
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monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „, Polskimi Normami, oraz 

innymi przepisami dot. przedmiotowej instalacji.

2. MATERIAŁY 
Do wykonania poszczególnych robót nale�y stosowa� materiały zgodne z dokumentacj�
techniczn�. Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji wentylacyjnej musz� posiada�
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada� Polskim Normom. Wykonawca uzyska 

przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� nadzoru inwestorskiego. Odbiór techniczny materiałów 

powinien by� dokonywany wg. wymagania i w sposób okre�lony aktualnymi normami. 

Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom oraz 

instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty 

Badawcze.  

- Materiały  przeznaczone do wbudowania musz� by� dopuszczone do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

-  Materiały przed wbudowaniem ka�dorazowo powinny by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d�
inne, o ile zatwierdzone zostan� przez nadzór inwestorski. 

- Do wykonania instalacji  wentylacji mechanicznej mog� by� stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. 

-  Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz� posiada� aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiada� Polskim Normom.  

- Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru.  

- Odbiór techniczny materiałów powinien by� dokonywany wg. wymaga� i w sposób okre�lony 

aktualnymi normami. 

- Stopie� zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urz�dze� powinien odpowiada� co najmniej 

wła�ciwo�ciom blachy stalowej ocynkowanej, powierzchnie obudów powinny by� gładkie, bez 

załama�, wgniece�, ostrych kraw�dzi i uszkodze� powłok ochronnych 

2.1. Kanały wentylacyjne 
- Przewody wentylacyjne musz� by� wykonane z materiałów dopuszczonych odpowiednimi 

atestami higienicznymi i przeciwpo�arowymi. 

2.2. Izolacja termiczna  
 Otuliny musz� posiada� aprobat� techniczn� o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie 

wydan� przez Centralny O�rodek Badawczo – Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

Przewody wentylacyjne nale�y zaizolowa� matami z wełny mineralnej w celu wytłumienia 

hałasu wywołanego przepływami powietrza. Otulin� nale�y zabezpieczy� przed wnikaniem 

zaprawy cementowej, poniewa� pod jej wpływem twardnieje, co ogranicza zdolno�� do 

przejmowania wydłu�e� cieplnych.  

2.4. Podpory stałe i przesuwne 
Instalacja wentylacyjna – zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno 

przenosi� obci��enia wynikaj�ce z ci��arów : 
- przewodów 

- materiału izolacyjnego 

- elementów instalacji nie zamocowanych niezale�nie zamontowanych w sieci przewodów 

- elementów składowych podpór i podwiesze�
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- osoby lub osób, które b�d� stanowiły dodatkowe obci��enie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji 

- materiał podpór i podwiesze� powinna charakteryzowa� odpowiednia odporno�� na korozj�  
w miejscu zamontowania 

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna by� odpowiednia do materiału 

konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania 

2.5. Przej�cia kanałów przez �ciany i stropy 
Przej�cia przewodów przez przegrody budynku nale�y wykonywa� w otworach, których wymiary 

s� od 50 do 100 mm wi�ksze od wymiarów zewn�trznych przewodów lub przewodów z izolacj�. 
Przewody na całej grubo�ci przegrody powinny by� obło�one wełn� mineraln� lub innym 

materiałem elastycznym o podobnych wła�ciwo�ciach. Zamocowanie przewodów do konstrukcji 

budowlanej powinno przenosi� obci��enia wynikaj�ce z ci��arów: 

a) przewodów; 

b) materiału izolacyjnego; 

c) elementów instalacji niezamocowanych niezale�nie zamontowanych w sieci przewodów,  

d) elementów składowych podpór lub podwiesze�; 
e) osoby lub osób, które b�d� stanowiły dodatkowe obci��enie przewodów w czasie czyszczenia 

lub konserwacji. 

3. SPRZ�T  
Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak te�
przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku 

i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
4.1. Rury i kanały wentylacyjne 
   Rury w wi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci.  

Kształtki nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku  

i magazynowania rur i kształtek nale�y unika� ich zanieczyszczenia. Powierzchnia składowania 

powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si� zanieczyszcze�. Wykonawca 

jest zobowi�zany układa� rury według poszczególnych grup, wielko�ci i gatunków w sposób 

zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur. Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, kleje, �rodki do czyszczenia i 

odtłuszczania, itp.), powinny by� składowane w sposób uporz�dkowany, z zachowaniem 

�rodków ostro�no�ci podanych przez producenta danych rur. Szczególn� uwag� nale�y zwróci�
na zabezpieczenie przeciwpo�arowe substancji łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).  

4.2. Elementy wyposa�enia 
Transport elementów wyposa�enia powinien odbywa� si� krytymi �rodkami zabezpieczaj�cymi 

przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. Zaleca si� transportowanie 

w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania musz� by� zabezpieczone przed 

przesuwaniem si�. Elementy wyposa�enia nale�y przechowywa� w magazynach lub 

pomieszczeniach zamkni�tych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 
Armatura powinna by� przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj�cy przed 

zniszczeniem. Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na szczelno��. 
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Armatur� nale�y składowa� w magazynach zamkni�tych. 

4.4. Izolacja termiczna 
  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by� przewo�one 

krytymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji 

cieplnych nale�y przechowywa� w pomieszczeniach suchych i krytych. Nale�y unika� dłu�szego 

działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewa� materiał ten nie jest odporny na 

promienie ultrafioletowe. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji, kanałów 

wentylacyjnych,  powinny mie� płaszczyzny i kraw�dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera� si� w 

granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. Izolacje cieplne 

przewodów powinny mie� szczelne poł�czenia wzdłu�ne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 

przeciwwilgociowej powinna by� ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, 

odpowiednia odporno�� na przenikanie wilgoci. Izolacje cieplne nie wyposa�one przez 

producenta w warstw� chroni�c� przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje nara�one na 

działanie czynników atmosferycznych powinny mie� odpowiednie zabezpieczenia, np. przez 

zastosowanie osłon na swojej zewn�trznej powierzchni. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ogl�dzin i  sprawdzi miejsca monta�u 

układu wentylacyjnego, a w szczególno�ci: 

-  miejsce prowadzenia kanałów wentylacyjnych 

- miejsce usytuowania nawiewników, wywiewników  

5.2. Monta�  
Wentylacja 
Miejsce zamontowania instalacji wentylacyjnej oraz instalacji kliamkonwektorów powinny 

spełnia� warunki dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si� wył�cznie za zgod�
Inspektora Nadzoru. 

     -       Wykonanie otworów w dachu  

     -       Przed układaniem kanałów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� mo�liwe do  

wyeliminowania przeszkody, mog�ce powodowa� uszkodzenia kanałów  

     -       Przed zamontowaniem kanałów nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane    

              do zamontowania nie posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach 

              nie ma zanieczyszcze�. Powierzchnie przewodów powinny by� gładkie, bez załama�  
   i wgniece�. Materiał powinien by� jednorodny, bez w�erów, wad. 

      -     Kolejno�� wykonywanych robót: 

• wyznaczenie miejsca uło�enia kanałów, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie kanałów, 

• uło�enie kanałów z zamocowaniem wst�pnym, 

• monta� nawiewników oraz wywiewników 

• monta� wentylatora wyci�gowego 

• wykonanie poł�cze� kanałów wentylacyjnych oraz wentylatorów 
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W miejscach przej�� przewodów przez dach nie wolno wykonywa� �adnych poł�cze�.  
5.4. Monta� armatury 
 Wentylacja 

FILTR POWIETRZA 
 - filtry powinny by� wyposa�one we wska�niki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizuj�ce  

  konieczno�� wymiany wkładu filtracyjnego lub jego regeneracji 

 - zamocowanie filtra powinno by� trwałe i szczelne 

 - sposób ukształtowania instalacji powinien zapewnia� równomierny napływ powietrza na filtr 

 - wkłady filtruj�ce nale�y montowa� po zako�czeniu „ brudnych” prac budowlanych lub  

  zabezpieczy� je przed zabrudzeniem 

NAWIEWNIKI i WYWIEWNIKI
 - nawiewniki i wywiewniki powinny by� poł�czone z przewodem w sposób trwały i szczelny 

 -  przewód łacz�cy sie� przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nale�y prowadzi� jak 

  najkrótsz� tras�, bez zb�dnych łuków i ostrych zmian kierunków 

 - sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewni� dogodn� obsług�,  
  konserwacj� oraz wymian� jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. Sposób   

     monta�u powinien by� zgodny z wytycznymi producentów elementów nawiewnych i    

     wywiewnych 

5.5. Badania i uruchomienie instalacji 
Wentylacja 
• Stan czysto�ci urz�dze� i systemu rozprowadzania powietrza 

• Rozmieszczenia i dost�pno�ci otworów do czyszczenia urz�dze�  
• Zainstalowania urz�dze�, zamocowa� przewodów itp. w sposób nie powoduj�cy 

przenoszenia drga�
• �rodków do uziemienia urz�dze� i przewodów 

• Sprawdzenie czy elementy instalacji zostały podł�czone w prawidłowy sposób 

• Sprawdzenie wydajno�ci wentylatorów 

• Sprawdzenie czy typ, liczba i rozmieszczenie  nawiewników i wywiewników odpowiada 

danym projektowym 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 
•   Kontrola jako�ci robót zwi�zana z wykonaniem instalacji wentylacyjnej powinna by�

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”

• Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by� zaopatrzona w �wiadectwo kontroli 

jako�ci producenta.

• Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostały spełnione, 

nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzi� badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania 
6.1.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 
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 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i zaakceptowan� przez Inspektora 

Nadzoru. 

 W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 
− sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów,  

− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 

− sprawdzenie zabezpieczenia izolacj�, 
− sprawdzenie szczelno�ci instalacji 

− kontrola działania wentylatorów,  

− sprawdzenie poprawno�ci działania instalacji wentylacyjnej, 

− protokół z badania skuteczno�ci wentylacji 

7. OBMIAR ROBÓT 
Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za poszczególne 
składowe elementy robót, a co za tym idzie za cało�	 robót okre�lonych poprzez 
dokumentacj� projektow� i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Wszystkie 
Przedmiary robót maj� charakter pomocniczy, obrazuj�cy technologi� wykonania robót, 
szacunkowe ilo�ci, niezb�dne nakłady rzeczowe i nie s� podstaw� do ustalenia ilo�ci robót i 
ceny ryczałtowej
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

 Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

• Odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej, nale�y 

wykona� zgodnie z „Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – 

monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz norm� PN-64/B10400. 

• Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadza� w stosunku do nast�puj�cych robót: 

 - przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (wymiary otworów), 

  - bruzdy w �cianach: wymiary, czysto�� bruzd, zgodno�� z pionem i zgodno�� z 

kierunkiem w przypadku min. spadków odcinków poziomych  

• Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa� protokół stwierdzaj�cy jako�� wykonania 

oraz przydatno�ci robót i elementów do prawidłowego monta�u. 

• Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonania robót, 
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 - dziennik robót, 

 - dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane 

przez dostawców materiałów), 

 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 

 - protokoły przeprowadzenia próby szczelno�ci całej instalacji. 

• Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi� : 
 - zgodno�� wykonania z Dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku robót dot. zmian i odst�pstw Dokumentacji projektowej, 

 - protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dot. usuni�cia usterek, 

 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany i    

            uzupełnienia  

 - protokoły bada� szczelno�ci instalacji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 
• roboty monta�owe wykonania ruroci�gów, 

• wykonanie izolacji, 

• próby szczelno�ci przewodów  

 Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 

8.2.1. Wentylacja 
-     Odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu instalacji nale�y dokona� zgodnie z  

       „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom  

       II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ 

 -     W stosunku do nast�puj�cych robót nale�y przeprowadzi� odbiory mi�dzy operacyjne: 

• Przej�cia do przewodów przez �cian� i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ), 

-     Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa� protokół stwierdzaj�cy jako��
       wykonania oraz przydatno�� robót i elementów do prawidłowego monta�u. 

 -     Po przeprowadzeniu przewidzianych dla danego rodzaju robót nale�y dokona�  
       ko�cowego odbioru technicznego instalacji wentylacji mechanicznej 

 -     Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

Wykonania robót, 

• Dziennik robót, 

• Dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów ( �wiadectwa jako�ci wydane 

przez dostawców materiałów ) 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych,  

-     Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi�: 
• Zgodno�� wykonania z dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku robót dot. zmian i odst�pstw od dokumentacji projektowej 

• Protokoły z odbiorów cz��ciowych realizacji postanowie� dot. usuni�cia usterek 

• Aktualno�� dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia ) , 

• Protokoły bada� skuteczno�ci działania wentylatorów 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 
 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  

i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 

projektowej. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje: 
• Wykonanie wentylacji mechanicznej pomieszcze� zespołu sanitarnego dla dzieci, wc 

personelu, szatni, sal dla dzieci, rozdzielni, zmywalni 

• Monta� wentylatorów nawiewnych i wywiewnych kanałowych, 

• Monta� wentylatorów wywiewnych, 

• Monta� filtrów, nagrzewnic, tłumików, przepustnic, 

• Monta� regulatorów i przeł�czników 

• Monta� termostatów �ciennych 

• Monta� kratek nawiewnych, wywiewnych, 

• Monta� anemostatów, kratek  

• Monta� klap rewizyjnych na kanałach, 

• Monta�  czerpni, wyrzutni, 

• Monta� zaworu ppo�., 
• Monta�  kanałów, kształtek wentylacji nawiewnej i wywiewnej,  

• Regulacja działania instalacji, 

• Badania instalacji, 

• Wykonanie zabudowy z płyt G-K 

• Wykonanie otworów rewizyjnych w płytach G-K 

• Izolacja kanałów 

• Wykonanie przebi�, 
• Zamurowanie przebi�, 
• Wyko�czenie �cian oraz stropów w miejscach przej�cia kanałów wentylacyjnych 

10. PRZEPISY ZWI�ZANE 
Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami . 

Do wykonania robót obj�tych ST maj� zastosowanie nw przepisy i normy. 

� Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

� Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska z dn. 30 lipca 2001 r. „W sprawie 

wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczaj�cych z procesów technologicznych i 

operacji technicznych”, Dz.U. z dn. 24 sierpnia 2001 r. 
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� Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 „W sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z dn. 15 

czerwca 2002 r. Nr 75 

� Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

� Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. „W sprawie 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r. 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom 1 i 2. 

� Prawo budowlane Dz.U. Nr 106/2000, póz. 1126 

� Rozporz�dzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych, 

� Rozporz�dzenie MBiPMB z dnia 1.10.1993r. (Dz.U.nr 96 z dnia 15.10.1993r.) w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy przy eksploatacji remontach i konserwacji sieci 

kanalizacyjnych 

Roboty monta�owe b�d� realizowane zgodnie z : 

 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych, cz��� II - 
Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z pó�niejszymi zmianami) 

 - rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.), 

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru 

instalacji wentylacyjnych – zeszyt nr 5 

a. Normy

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju prostok�tnym 

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – przewody proste i kształtki wentylacyjne z 

blachy o przekroju kołowym 

PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymaganiai 

badania 

PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelno��. Wymagania i 

badania 

PN-B-76002:1976 Wentylacja – Poł�czenia urz�dze�, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych 

Pr EN 12236 Wentylacja budynków – podwieszenia i podpory przewodów – 

wymagania wytrzymało�ciowe 

BN-76/8860-01 Wsporniki do rur  

BN-76/8860-01 Elementy mocuj�ce ruroci�gi i zawieszenia do rur 
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1. WST�P 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s� wymagania dotycz�ca wykonania i 

odbioru robót zwi�zanych z przebudow�  instalacji centralnego ogrzewania w ramach projektu:  

,,Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na punkt przedszkolny w Bobolicach dz. 

nr 35/1, obr�b nr 1, Bobolice, Gmina Z�bkowice �l�skie’’. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót obj�tych projektem wskazanym w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj�tych ST 

 Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj� wszystkie czynno�ci umo�liwiaj�ce i 

maj�ce na celu wykonanie  instalacji centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna 

zwi�zana jest z wykonaniem ni�ej wymienianych robót: 

• Monta� ruroci�gów, 

• Monta� armatury, zaworów 

• Wykonanie przebi�, 

• Zamurowanie przebi�, 

• Monta� urz�dze� grzejnych, 

• Monta� osłon na grzejnikach  (pomieszczenia sal zaj�� dla dzieci, szatni, zespołu sanitarnego 

dla dzieci oraz wiatrołapu) 

• Badania instalacji, płukanie instalacji 

• Wykonanie izolacji termicznej, 

• Regulacja działania instalacji

• Wyko�czenie �cian w obr�bie rur instalacji centralnego ogrzewania 

• Doprowadzenie pomieszcze� do stanu pierwotnego 

1.4. Okre�lenia podstawowe 

  Instalacja centralnego ogrzewania  – układ poł�czonych przewodów napełnionych wod�

instalacyjn�, wraz z armatur�, pompami obiegowymi i innymi urz�dzeniami ( w tym grzejnikami, 

wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi itp., oddzielony 
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zaworami od �ródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza mo�e składa� si� z cz��ci 

wewn�trznej i cz��ci zewn�trznej. 

Cz��� wewn�trzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduj�ca si� w 

obsługiwanym budynku. Cz��� wewn�trzna instalacji ogrzewczej zaczyna si� za zaworami 

odcinaj�cymi t� cz��� od cz��ci zewn�trznej instalacji lub �ródła ciepła

Cz��� zewn�trzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduj�ca si� poza 

obsługiwanym budynkiem, wyst�puj�ca w przypadku, gdy �ródło ciepła znajduje si� poza nim, a 

w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkni�tego – instalacja ogrzewcza w której przestrze�

woda nie ma swobodnego poł�czenia z atmosfer�. 

Instalacja ogrzewcza systemu otwartego – instalacja ogrzewcza w której przestrze�

woda ma stałe poł�czenie z atmosfer�. 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna – Instalacja stanowi�ca cało�� lub cz���

instalacji ogrzewczej wodnej, słu��ca do rozprowadzenia wody instalacyjnej mi�dzy grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 

pomieszcze�. 

Woda instalacyjna -  woda lub wodny roztwór substancji zapobiegaj�cych korozji lub 

obni�aj�cych temperatur� zamarzania wody, napełniaj�cy instalacj� ogrzewcz� wodn�. 

	ródło ciepła – Kotłownia, w�zeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy ), układ z 

pomp� ciepła, układ z kolektorami słonecznymi, działaj�ce samodzielnie lub w zaprogramowanej 

współpracy. 

Ci�nienie robocze instalacji, prob – obliczeniowe ci�nienie pracy instalacji przewidziane 

w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwało�ci instalacji nie mo�e by�

przekroczone w �adnym punkcie 

Ci�nienie dopuszczalne instalacji – najwy�sza warto�� ci�nienia statycznego wody w 

najni�szym punkcie instalacji 

Ci�nienie próbne – ci�nienie w najni�szym punkcie instalacji, przy którym dokonywane 

jest badanie jej szczelno�ci 

Temperatura robocza, trob- obliczeniowa temperatura pracy instalacji przewidziana w 

dokumentacji projektowej, która dla zachowania zakładanej trwało�ci instalacji nie mo�e by�
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przekroczona w �adnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20
o
C, a 

instalacji wody ciepłej  60
o
C. 

�rednica nominalna (DN) – �rednica która jest dogodnie zaokr�glon� liczb�, w 

przybli�eniu równ� �rednicy rzeczywistej ( dla rur – �rednicy zewn�trznej, dla kielichów kształtek 

– �rednicy wewn�trznej ) wyra�onej w milimetrach 

ARMATURA

Zawory przelotowe – na ka�dym odgał�zieniu przewodu doprowadzaj�cego wod� zimn�

lub ciepł� do mieszkania lub lokalu u�ytkowego nale�y, w miejscu łatwo dost�pnym, zainstalowa�

zawór przelotowy. 

1.5. Ogólne wymagania 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robót zgodnie z dokumentacj� projektow�, 

specyfikacj� techniczn�, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 

art.5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlano – monta�owych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe „ Arkady , 

Warszawa 1988. 

• Odst�pstwa od projektu mog� dot. jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 

wprowadzonych zmian konstrukcyjno – budowlanych, lub zast�pienia zaprojektowanych 

materiałów – w przypadku niemo�liwo�ci ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy 

o zbli�onych charakterystykach i trwało�ci. Wszelkie zmiany i odst�pstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji technicznej nie mog� powodowa� obni�enia warto�ci funkcjonalnych i 

u�ytkowych instalacji, a je�eli dot. zamiany materiałów i elementów okre�lonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mog� powodowa� zmniejszenia trwało�ci 

eksploatacyjnej. Roboty monta�owe nale�y realizowa� zgodnie z „ Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe „, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dot. przedmiotowej 

instalacji.

2. MATERIAŁY 

-  Do wykonania poszczególnych robót ogólnobudowlanych nale�y stosowa� materiały 

zgodne dokumentacja projektow�. 
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    Wszystkie materiały u�yte do wykonania instalacji musz� posiada� aktualne polskie  

 aprobaty techniczne lub odpowiada� Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed  

 zastosowaniem wyrobu akceptacj� Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

 powinien by� dokonywany wg. wymagania i w sposób okre�lony aktualnymi normami. 

 Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom oraz  

 instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez odpowiednie Instytuty   

Badawcze. 

 Materiały przeznaczone do wbudowania musz� by� dopuszczone do obrotu i powszechnego    

 stosowania w budownictwie.  

Materiały przed wbudowaniem ka�dorazowo powinny by� jak okre�lono w specyfikacji, b�d�

inne, o ile zatwierdzone zostan� przez Inspektora Nadzoru. 

Wymienione wy�ej (równie� w Projekcie) urz�dzenia spełniaj� wymagania zało�one przez 

Projektanta, jednak nie musi by� w realizacji przyj�ta ta technologia i wyroby tego wła�nie 

Producenta. Wykonawca mo�e zastosowa� innego rodzaju urz�dzenia pod warunkiem 

spełnienia wymogów i posiadania parametrów nie gorszych ni� proponowana. Niniejsza 

uwaga dotyczy wszystkich materiałów wymienionych w zestawieniu 

2.1. Przewody 

Instalacj� centralnego ogrzewania  wykona� z rur stalowych ze szwem przewodowe  

ł�czonych przez spawanie. Dostarczone na budow� rury powinny by� proste, czyste od 

zewn�trz i wewn�trz, bez widocznych w�erów i ubytków spowodowanych korozj� lub 

uszkodzeniem 

2.2. Armatura  

   -   Instalacja ma by� wyposa�ona w typow� armatur� odcinaj�c�, armatur�  

           regulacyjn�  

2.3. Urz�dzenia grzejne  

  Jako urz�dzenia grzejne nale�y zamontowa� grzejniki stalowe płytowe z elementami 

konwekcyjnymi, kompaktowe, zasilane z boku.  PN-H-83131/01:1990. (w pomieszczeniu zespołu 

sanitarnego dla dzieci - wersja ocynkowana). Nale�y zastosowa� nowe osłony do grzejników w 

pomieszczeniu sal zaj�� dla dzieci, szatni, zespołu sanitarnego dla dzieci oraz wiatrołapu. 

2.4. Izolacja termiczna  

           Otuliny musz� posiada� aprobat� techniczn� o dopuszczeniu do stosowania w 
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     budownictwie wydan� przez Centralny O�rodek Badawczo – Rozwojowy Techniki  

     Instalacyjnej INSTAL. Wykonanie izolacji termicznej nale�y rozpocz�� po uprzednim 

przeprowadzeniu prób szczelno�ci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania 

powy�szych robót protokołem odbioru. 

Otulin� nale�y zabezpieczy� przed wnikaniem zaprawy cementowej, poniewa� pod jej wpływem 

twardnieje, co ogranicza zdolno�� do przejmowania wydłu�e� cieplnych.  Na rurach zasilania i 

powrotu nale�y zastosowa� izolacj� termiczn� typu Thermacompact gr.13mm firmy Thermaflex. 

2.5. Podpory stałe i przesuwne 

Przewody poziome prowadzone przy �cianach  lub pod stropami powinny spoczywa� na 

podporach stałych (w uchwytach ) i ruchomych ( w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach 

itp.) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umo�liwia� łatwy i trwały monta�

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewni� swobodne, 

poosiowe przesuwanie przewodu. 

Pomi�dzy przewodem a obejm� uchwytu lub wspornika nale�y stosowa� podkładki 

elastyczne. Przewody pionowe powinny mie� uchwyty  w odległo�ci co najmniej 2,5m lecz nie 

mniej ni� jedna podpora na ka�d� kondygnacj�. Maksymalne odległo�ci pomi�dzy punktami 

mocowania przewodów poziomych podano poni�ej : 

�REDNICE NOMINALNE 

RURY 

ODLEGŁO�� POMI�DZY PUNKTAMI 

MOCOWANIA 

MOCOWANIE 

PIONOWO 

MOCOWANIE 

INACZEJ 

[mm] [m] 

10 ÷ 20 2,0 1,5 

2.6. Przej�cia rur przez �ciany  

Przy przej�ciu rury przewodu przez przegrod� budowlan� – przewodu poziomego przez �cian�

nale�y stosowa� przepust w tulei ochronnej. Tuleja ochronna powinna by� w sposób trwały 

osadzona w przegrodzie budowlanej. 
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Tuleja ochronna powinna by� rur� o �rednicy wewn�trznej wi�kszej od �rednicy zewn�trznej 

rury przewodu : 

- co najmniej o 2 cm, przy przej�ciu przez przegrod� pionow�

Tuleja ochronna powinna by� dłu�sza ni� grubo�� przegrody pionowej o około 2 cm z ka�dej 

strony. Przestrze� mi�dzy rur� przewodu a tulej� ochronn� powinna by� wypełniona 

materiałem trwale plastycznym nie działaj�cym korozyjnie na rur�, umo�liwiaj�cym jej 

wzdłu�ne przemieszczanie si� i utrudniaj�cym powstawanie w niej napr��e� �cinaj�cych. 

W tulei ochronnej nie powinno znajdowa� si� �adne poł�czenie rury przewodu. 

3. SPRZ�T  

 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i 

wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury  

   Rury w zwi�zkach musz� by� transportowane na samochodach o odpowiedniej długo�ci. 

Kształtki nale�y przewozi� w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku 

i magazynowania rur i kształtek nale�y unika� ich zanieczyszczenia. 

Powierzchnia składowania powinna by� utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem 

si� zanieczyszcze�. 

Rury mo�na składowa� na otwartej przestrzeni, układaj�c je w pozycji le��cej 

jedno- lub wielowarstwowo. 

 Wykonawca jest zobowi�zany układa� rury według poszczególnych grup, wielko�ci 

i gatunków w sposób zapewniaj�cy stateczno�� oraz umo�liwiaj�cy dost�p do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Kształtki, zł�czki i inne materiały (uszczelki, 

kleje, �rodki do czyszczenia i odtłuszczania, itp.), powinny by� składowane w sposób 

uporz�dkowany, z zachowaniem �rodków ostro�no�ci podanych przez producenta danych 

rur. Szczególn� uwag� nale�y zwróci� na zabezpieczenie przeciwpo�arowe substancji 

łatwopalnych (rozpuszczalniki, kleje).  
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4.2. Elementy wyposa
enia 

Transport elementów wyposa�enia powinien odbywa� si� krytymi �rodkami. Zaleca 

si� transportowanie wył�cznie w oryginalnych opakowaniach producenta.  

Elementy wyposa�enia nale�y przechowywa� w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkni�tych w pojemnikach. 

4.3. Armatura 

Armatura powinna by� przechowywana w pomieszczeniach w sposób zabezpieczaj�cy 

przed zniszczeniem. Dostarczon� na budow� armatur� nale�y uprzednio sprawdzi� na 

szczelno��. Armatur� nale�y składowa� w magazynach zamkni�tych. 

4.4. Urz�dzenia grzewcze 

Transport elementów wyposa�enia powinien odbywa� si� krytymi �rodkami. Zaleca 

si� transportowanie wył�cznie w oryginalnych opakowaniach producenta.  

Elementy wyposa�enia nale�y przechowywa� w magazynach lub pomieszczeniach 

zamkni�tych w pojemnikach.  

4.5. Izolacja termiczna 

  Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by� przewo�one 

krytymi �rodkami transportu w sposób zabezpieczaj�cy je przed zawilgoceniem, 

zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych nale�y przechowywa�

w pomieszczeniach suchych i krytych. Materiały przeznaczone do wykonywania instalacji 

ciepłochronnej powinny mie� płaszczyzny i kraw�dzie nie uszkodzone, a odchyłki ich 

wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny zawiera� si� w 

granicach tolerancji okre�lonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca dokona ogl�dzin i  sprawdzi miejsca 

monta�u instalacji centralnego ogrzewania. 
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5.2. Monta
 ruroci�gów 

 Miejsce zamontowania instalacji centralnego ogrzewania powinny spełnia� warunki 

dokumentacji projektowej. Zmiany dopuszcza si� wył�cznie za zgod� Inspektora Nadzoru. 

     -       Przed układaniem przewodów nale�y sprawdzi� tras� oraz usun�� mo�liwe do  

             wyeliminowania przeszkody, mog�ce powodowa� uszkodzenia przewodów 

     -       Przed zamontowaniem nale�y sprawdzi�, czy elementy przewidziane do  

              zamontowania nie posiadaj� uszkodze� mechanicznych oraz czy w przewodach 

              nie ma zanieczyszcze�. Rur p�kni�tych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 

              u�ywa�. 

      -     Kolejno�� wykonywanych robót: 

• wyznaczenie miejsca uło�enia rur,  

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• zało�enie tulei ochronnej, 

• uło�enie rur z zamocowaniem wst�pnym, 

• wykonanie poł�cze�. 

-    W miejscach przej�� przewodów przez �ciany nie wolno wykonywa� �adnych 

      poł�cze�. Przej�cia przez przegrody budowlane wykona� w tulejach ochronnych. 

      Woln� przestrze� mi�dzy zewn�trzn� �cian� rury i wewn�trzn� tulei nale�y wypełni�

      odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapełni� jedynie  

      osiowego ruch przewodu. Długo�� tulei powinna by� wi�ksza od grub. �ciany. 

      Przej�cia przez przegrody okre�lone jako granice oddzielania po�arowego nale�y 

       wykonywa� za pomoc� odpowiednich tulei zabezpieczaj�cych. 

-     Przewody pionowe nale�y mocowa� do �cian za pomoc� uchwytów umieszczonych 

      co najmniej co 3,0 m dla rur o �rednicy 15-20 mm, przy czym na ka�dej kondygnacji 

      musi by� zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 

5.3. Monta
 armatury 

 Armatur� na przewodach nale�y tak instalowa�, �eby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
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Monta� armatury i osprz�tu ma by� wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i  

dostawcy. 

• Ruroci�gi b�d� ł�czone z armatur� i osprz�tem za pomoc� poł�cze� gwintowanych, 

zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych poł�cze� wykona� za pomoc� np. konopi 

oraz pasty miniowej. 

•       Kolejno�� wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworów, 

- wlutowanie ko�cówek, 

- wkr�cenie pół – �rubunków zawór i na rur�, z uszczelnienie gwintów materiałem 

uszczelniaj�cym, 

- skr�cenie poł�czenia. 

•      Na przewodach poziomych armatur� nale�y w miar� mo�liwo�ci ustawi� w takim 

poło�eniu, by wrzeciono było skierowane do góry i le�ało w płaszczy�nie pionowej 

przechodz�cej przez o� przewodu. 

5.4. Monta
 urz�dze� grzejnych 

- Grzejnik usytuowany przy �cianie nale�y montowa� albo w płaszczy�nie pionowej albo w 

płaszczy�nie równoległej do powierzchni �ciany lub wn�ki 

- Grzejnik w poziomie nale�y montowa� z uwzgl�dnieniem mo�liwo�ci jego 

odpowietrzenia 

- Grzejniki nale�y mocowa� zgodnie z instrukcj� producenta 

-wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny by� osadzone w przegrodzie 

budowlanej sposób trwały.  

-Grzejnik powinien opiera� si� całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach

5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

• Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed 

wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi by� poddana próbie szczelno�ci. 

• Przed przyst�pieniem do badania szczelno�ci nale�y instalacj� podlegaj�c� próbie (lub jej 

cz��� ) kilkakrotnie skutecznie przepłuka� wod�. Nie zwłocznie po zako�czeniu płukania 

nale�y instalacj� napełni� wod� uzdatnion� o jako�ci zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
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instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dot. jako�ci wody lub z dodatkiem inhibitorów 

korozji wg propozycji COBRTI – INSTAL.   

• Instalacj� nale�y dokładnie odpowietrzy�. 

• Je�eli w budynku wyst�puje kilka odr�bnych zładów, badania szczelno�ci nale�y 

przeprowadzi� dla ka�dego zładu oddzielnie. 

• Badania szczelno�ci instalacji na zimno nale�y przeprowadza� przy temp. zewn�trznej 

powy�ej 0
o
C. 

• Ka�dy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ci�nieniu próbnym 13 

barów. Ci�nienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kraw�dzi nie powinno przekracza�

10 barów. Prób� szczelno�ci w instalacji c.o. nale�y przeprowadzi� zgodnie z „Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe”, tzn. ci�nienie robocze powi�kszone o 2 bary, lecz nie mniejsze ni�

4 bary. Ci�nienie podczas próby szczelno�ci nale�y dokładnie kontrolowa� i nie dopuszcza�

do przekroczenia jego max. warto�ci 12 barów. 

• Do pomiaru ci�nie� próbnych nale�y u�ywa� manometru, który pozwala na bezbł�dny odczyt 

zmiany ci�nienia o 0,1 bara. Powinien on by� umieszczony w mo�liwie najni�szym pkt 

instalacji. 

• Wyniki badania szczelno�ci nale�y uzna� za pozytywne, je�eli w ci�gu 20 min., nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia. 

• Z próby ci�nieniowej nale�y sporz�dzi� protokół. 

• Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelno�ci nale�y przeprowadzi� prób� na gor�co, przy 

najwy�szych – w miar� mo�liwo�ci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczaj�cego parametrów obliczeniowych. 

• Próba szczelno�ci na gor�co winna by� poprzedzona co najmniej 72 – godz. prac� instalacji. 

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

• Roboty izolacyjne nale�y rozpocz�� po zako�czeniu monta�u ruroci�gów, przeprowadzeniu 

próby szczelno�ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych 

do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowo�ci wykonania powy�szych robót 

protokołem odbioru. 
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• Otuliny termoizolacyjne powinny by� nało�one na stryk i powinny �ci�le przylega� do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 

i wzdłu�ne elem. Nast�pnej warstwy nie powinny pokrywa� odpowiednich styków elementów 

warstwy dolnej. 

• Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mog� by� prowadzone przy u�yciu 

konwencjonalnych narz�dzi. 

• Grubo�� wykonania izolacji nie powinna si� ró�ni� od grub. okre�lonej w dokumentacji 

technicznej wi�cej ni� o -5 do +10 mm. 

PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urz�dze�. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

6. KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT 

•   Kontrola jako�ci robót zwi�zana z wykonaniem instalacji c.o. powinna by�

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”

• Ka�da dostarczona partia materiałów powinna by� zaopatrzona w �wiadectwo kontroli jako�ci 

producenta.

• Wyniki przeprowadzonych bada� nale�y uzna� za dodatnie, je�eli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Je�li którekolwiek z wymaga� nie zostały spełnione, 

nale�y dan� faz� robót uzna� za niezgodn� z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzi� badania ponownie.

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

6.1.1. Badania przed przyst�pieniem do robót 

 Przed przyst�pieniem do robót Wykonawca powinien wykona� badania materiałów. 

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 Wykonawca jest zobowi�zany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z cz�stotliwo�ci� okre�lon� w niniejszej ST i zaakceptowan� przez Inspektora Nadzoru. 

 W szczególno�ci kontrola powinna obejmowa�: 

− sprawdzenie zgodno�ci z dokumentacj� projektow� zało�enia przewodów,  
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− sprawdzenie prawidłowo�ci uło�enia przewodów, 

− sprawdzenie prawidłowo�ci uszczelniania przewodów, 

− sprawdzenie szczelno�ci instalacji na zimno 

− sprawdzenie szczelno�ci instalacji na gor�co 

− sprawdzenie zabezpiecze� antykorozyjnych powierzchni zewn�trznych 

− sprawdzenie odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania 

− sprawdzenie zabezpieczenia instalacji grzewczej przed przekroczeniem granicznych warto�ci 

ci�nienia i temperatury 

− sprawdzenie regulacji instalacji centralnego ogrzewania 

− sprawdzenie zabezpieczenia izolacj�, 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest cało�� robót obj�ta  dokumentacj� projektow� i specyfikacj� jako 

komplet robót ze wszystkimi robotami towarzysz�cymi i niezb�dnymi do wykonania.   

 Jednostk� obmiarow� jest kompletna instalacja centralnego ogrzewania. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00.00 „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z dokumentacj� projektow�, SST i wymaganiami 

Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 

wyniki pozytywne. 

• Odbioru robót polegaj�cych na wykonaniu instalacji c.o., nale�y wykona� zgodnie z 

„Warunkami technicznymi i wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe.” oraz norm� PN-64/B10400. 

• Odbiory mi�dzyoperacyjne nale�y przeprowadza� w stosunku do nast�puj�cych robót: 

 - przej�cia dla przewodów przez �ciany i stropy (wymiary otworów), 
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 - �ciany w miejscach usytuowania grzejników (otynkowanie), 

 - zgodno�� z pionem i zgodno�� z kierunkiem w przypadku min. spadków odcinków 

   poziomych  

• Z odbiorów mi�dzyoperacyjnych nale�y spisa� protokół stwierdzaj�cy jako�� wykonania 

oraz przydatno�ci robót i elementów do prawidłowego monta�u. 

• Po przeprowadzeniu robót przewidzianych dla danego rodzaju robót nale�y dokona�

ko�cowego odbioru ko�cowego instalacji c.o. 

• Przy odbiorze ko�cowym powinny by� dostarczone nast�puj�ce dokumenty: 

 - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonania robót, 

 - dziennik budowy, 

 - dokumenty dotycz�ce jako�ci wbudowanych materiałów (�wiadectwa jako�ci wydane przez 

dostawców materiałów), 

 - protokoły wszystkich odbiorów technicznych cz��ciowych, 

 - protokoły przeprowadzenia próby szczelno�ci całej instalacji. 

• Przy odbiorze ko�cowym nale�y sprawdzi� : 

 - zgodno�� wykonania z Dokumentacj� projektow� oraz ewentualnymi zapisami  

w Dzienniku budowy dot. zmian i odst�pstw Dokumentacji projektowej, 

 - protokoły z odbiorów cz��ciowych i realizacj� postanowie� dot. usuni�cia usterek, 

 - aktualnej dokumentacji projektowej -czy przeprowadzono wszystkie zmiany  

i uzupełnienia  

 - protokoły bada� szczelno�ci instalacji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 

Odbiorowi robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu podlegaj�: 

• roboty monta�owe wykonania ruroci�gów, 

• wykonanie izolacji, 

• próby szczelno�ci przewodów  

 Odbiór robót zanikaj�cych powinien by� dokonany w czasie umo�liwiaj�cym wykonanie 

korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego post�pu robót. 
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9. PODSTAWA PŁATNO�CI 

9.1. Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci 

 Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST – 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

Podstaw� płatno�ci jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawc� za cały zakres robót 

obj�tych opracowaniem projektowym. 

Cena ryczałtowa b�dzie uwzgl�dnia� wszystkie czynno�ci, wymagania  i badania składaj�ce si� na 

jej wykonanie, okre�lone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

9.2. Cena ryczałtowa obejmuje. 

• dostaw� materiałów, 

• wykonanie robót przygotowawczych, 

• monta� ruroci�gów 

• monta� urz�dze� i armatury w tym grzejników 

• monta� osłon na grzejnikach  (pomieszczenia sal zaj�� dla dzieci, szatni, zespołu 

sanitarnego dla dzieci oraz wiatrołapu) 

• przeprowadzenie próby szczelno�ci, 

• przeprowadzenie pomiarów i bada� wymaganych ze specyfikacji technicznej, 

• wykonanie izolacji termicznej przewodów i armatury,

• próby szczelno�ci instalacji na zimno 

• próby szczelno�ci instalacji na gor�co 

• regulacja działania instalacji 

• wykonanie przebi�

• zamurowanie przebi�, 

• wyko�czenie �cian w obr�bie rur instalacji centralnego ogrzewania 

• doprowadzenie pomieszcze� do stanu pierwotnego 
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10. PRZEPISY ZWI�ZANE 

Roboty b�d� wykonywane w bezpieczny sposób, �ci�le w zgodzie z Polskimi Normami 

(PN). 

Do wykonania robót obj�tych ST maj� zastosowanie nw przepisy i normy. 

� Rozporz�dzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 

28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.) 

� Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) 

� Rozporz�dzenie Ministra Ochrony �rodowiska z dn. 20 listopada 2001 r. „W sprawie 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia”, Dz.U. z dn. 11 grudnia 2001 r. 

� Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych tom 1 i 2. 

� Rozporz�dzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 r (Dz. U. 13/72 póz. 93) w sprawie BHP przy 

wykonywaniu robót budowlano-monta�owych i rozbiórkowych, 

Roboty monta�owe b�d� realizowane zgodnie z 

 - Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych, cz��� II - 

Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, wydanymi przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu 

Materiałów Budowlanych, Warszawa 1974 r.,(wraz z pó�niejszymi zmianami) 

 - rozporz�dzeniem Rady Ministrów z dnia 25.02.1981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. 

Nr 8 z dnia 24.05.1981 r.), 

- Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych Tom II 

"Instalacje sanitarne i przemysłowe" Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, 

wydanie z 1988 r. 

- Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL „ Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt nr 6 
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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach 

„ROBOTY  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH” 

ST 03.00.00

Grupa  robót :  453     -  Roboty w zakresie instalacji budowlanych 

Klasa  robót :  4531   -  Roboty w zakresie instalacji  elektrycznych 

Kategorie robót :   45311 -  Roboty w zakresie przewodów instalacji 

                                                                elektrycznych oraz opraw elektrycznych  

  45315 -  Instalowanie rozdzielni elektrycznych  
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1.  CZ���  OGÓLNA .

1.1    Przedmiot  Specyfikacji  Technicznej 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych (ST) s� wymagania techniczne dotycz�ce wykonania i odbioru 

dodatkowych robót elektrycznych wewn�trznych w ramach zadania: „Przebudowa 

pomieszcze� w budynku po byłej szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach”. 

1.2.   Zakres  stosowania  Specyfikacji  Technicznej 

Specyfikacja techniczna (ST) zawiera zbiory wymaga�, które s� niezb�dne do 

okre�lenia standardu i jako�ci wykonywanych robót, w zakresie sposobu wykonania, 

wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowo�ci wykonania 

poszczególnych robót.  ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  w  p.  1.1. 

1.3.   Okre�lenia  podstawowe 

Ogólne okre�lenia podstawowe podano w  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Okre�lenia bran�owe – elektryczne s� zgodne z obowi�zuj�cymi normami oraz ni�ej 

wyszczególnionymi  definicjami  poj�� : 

1.3.1. Instalacja elektryczna w obiekcie budowlanym - zespół współpracuj�cych ze 

sob� elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych, 

przeznaczony do okre�lonych celów 

1.3.2. Instalacja elektryczna - zespół odpowiednio poł�czonych przewodów i kabli 

wraz ze sprz�tem i osprz�tem elektroinstalacyjnym (np. elementami mocuj�cymi 

i izolacyjnymi), a tak�e urz�dzeniami oraz aparatami - przeznaczony do 

przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i zasilania odbiorników energii elektrycznej 

1.3.3. Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilaj�ce odbiorniki o du�ych mocach 

znamionowych, np. silniki elektryczne, kuchenki elektryczne, urz�dzenia 

ogrzewcze, przepływowe podgrzewacze wody 

1.3.4. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów instalacji elektrycznej 

odpowiednio poł�czonych z sob� przewodami elektrycznymi i po�rednio lub 

bezpo�rednio ze �ródłem energii oraz chronionych przed przet��eniami 

wspólnym zabezpieczeniem. Składa si� z przewodów b�d�cych pod napi�ciem, 

przewodów ochronnych oraz zwi�zanych z nimi urz�dze� rozdzielczych i 

sterowniczych wraz z wyposa�eniem dodatkowym 

1.3.5. Obwód instalacji odbiorczej (obwód odbiorczy - instalacja odbiorcza) - 

obwód, do którego bezpo�rednio przył�czone s� odbiorniki energii elektrycznej 

lub gniazda wtyczkowe. Ma zapewni� mo�liwo�� zasilania wszelkiego rodzaju 

odbiorników elektrycznych w mieszkaniach i budynkach mieszkalnych w 

sposób dogodny i bezpieczny 
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1.3.6. Stopie� ochrony obudowy IP - umowna miara ochrony zapewnianej przez 

obudow� przed dotykiem cz��ci czynnych i poruszaj�cych si� mechanizmów, 

przed dostaniem si� ciał stałych i wnikaniem wody 

1.3.7. Ochrona wewn�trzna - zespół �rodków do ochrony wn�trza obiektu 

budowlanego przed skutkami rozpływu pr�du piorunowego w urz�dzeniu 

piorunochronnym 

1.3.8. Ochrona zewn�trzna - zespół �rodków do ochrony obiektu budowlanego przed 

bezpo�rednim uderzeniem piorunu 

1.3.9. Szczegółowe wymagania - wymagania, które powinien spełnia� wyrób 

wprowadzany do obrotu, okre�lone w specyfikacjach technicznych lub w 

dyrektywach Unii Europejskiej innych ni� dyrektywy nowego podej�cia 

1.3.10. Izolacja podwójna - izolacja składaj�ca si� z izolacji podstawowej oraz 

niezale�nej od niej izolacji dodatkowej 

1.3.11. Klasa ochronno�ci - umowne oznaczenie cech budowy urz�dzenia 

elektrycznego, okre�laj�ce mo�liwo�ci obj�cia go ochron� przed dotykiem 

po�rednim (ochron� przy uszkodzeniu 

1.3.12. Cz��� czynna - przewód lub cz��� przewodz�ca urz�dzenia lub instalacji 

elektrycznej, która mo�e znale�� si� pod napi�ciem w warunkach normalnej 

pracy instalacji elektrycznej, lecz nie pełni funkcji przewodu ochronnego. 

Cz��ci� czynn� jest przewód neutralny N, natomiast nie jest ni� przewód 

ochronny PE ani ochronno-neutralny PEN. 

1.3.13. Cz��ci jednocze�nie dost�pne - przewody lub cz��ci przewodz�ce urz�dzenia, 

które mog� by� dotkni�te jednocze�nie przez człowieka lub zwierz�. S� nimi 

cz��ci czynne przewodz�ce dost�pne i obce, przewody ochronne i uziomy 

1.3.14. Cz��� przewodz	ca dost�pna - cz��� przewodz�ca instalacji elektrycznej, 

dost�pna dla dotyku palcem probierczym według PN/E-08507, która mo�e 

zosta� dotkni�ta, i która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si�
pod napi�ciem, lecz mo�e znale�� si� pod napi�ciem w wyniku uszkodzenia 

1.3.15. Cz��� przewodz	ca obca - cz��� przewodz�ca nie b�d�ca cz��ci� urz�dzenia 

ani instalacji elektrycznej, która mo�e znale�� si� pod okre�lonym potencjałem 

(zwykle pod potencjałem ziemi). Zalicza si� do nich metalowe konstrukcje, 

ruroci�gi przewodz�ce, podłogi i �ciany 

1.3.16. Rozdzielnica główna budynku - zespół odpowiednio dobranej i poł�czonej 

aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, ł�czeniowej, pomiarowo-kontrolnej, 

zestawiony w blokach funkcjonalnych, słu��cy do zasilania i zabezpieczenia 

wewn�trznych linii zasilaj�cych oraz obwodów administracyjnych 

1.3.17. Urz	dzenia elektryczne - wszystkie urz�dzenia i elementy instalacji 

elektrycznej przeznaczone do celów takich, jak wytwarzanie, przekształcanie, 

przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej. S� nimi np. 

maszyny, transformatory, aparaty, przyrz�dy pomiarowe, urz�dzenia 

zabezpieczaj�ce, oprzewodowanie, odbiorniki 

1.3.18. Urz	dzenie piorunochronne - kompletne urz�dzenie stosowane do ochrony 

przestrzeni przed skutkami piorunów. Składa si� ono z zewn�trznego i 

wewn�trznego urz�dzenia piorunochronnego 
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1.3.19. Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych 

umieszczonych w gruncie w celu zapewnienia z nim poł�czenia elektrycznego 

1.3.20. Uziom otokowy - uziom poziomy uło�ony wokół chronionego obiektu 

1.3.21. Zł	cze instalacji elektrycznej - urz�dzenie elektryczne, w którym nast�puje 

poł�czenie elektryczne wspólnej sieci rozdzielczej z instalacj� elektryczn�
odbiorcy 

1.3.22. Wewn�trzna linia zasilaj	ca (wlz) - cz��� obwodu elektrycznego, która wraz z 

odgał�zieniami stanowi układ zasilaj�cy w energi� elektryczn� poszczególne 

instalacje odbiorcze 

1.3.23. Rozdzielnica (tablica) obwodowa - blok funkcjonalny wyposa�ony w 

odpowiedni� aparatur� (rozdzielcz�, zabezpieczeniow�, ł�czeniow�, pomiarowo-

kontroln�), słu��cy do zasilania obwodów (odbiorów) administracyjnych 

budynku. Tablice obwodowe s� przewa�nie instalowane w pobli�u odbiorników 

przez nie zasilanych 

1.3.24. Oprzewodowanie - zespół składaj�cy si� z przewodu (kabla), przewodów 

(kabli) lub przewodów szynowych oraz elementów mocuj�cych, a tak�e, w razie 

potrzeby, osłon przewodów (kabli) lub przewodów szynowych 

1.3.25. O�wietlenie awaryjne - o�wietlenie elektryczne, samoczynnie wł�czaj�ce si� w 

przypadku wyst�pienia przerwy w zasilaniu podstawowym, maj�ce na celu 

zapewnienie dostatecznej widoczno�ci w pomieszczeniach (o�wietlenie 

bezpiecze�stwa) oraz umo�liwienie ewentualnej ewakuacji ludzi z budynku 

(o�wietlenie ewakuacyjne); o�wietlenie awaryjne jest zasilane z awaryjnych 

�ródeł zasilania poprzez niezale�ne obwody o�wietleniowe lub cz��� obwodów 

o�wietlenia podstawowego 

1.3.26. Poł	czenie wyrównawcze - elektryczne poł�czenie cz��ci przewodz�cych 

dost�pnych i cz��ci przewodz�cych obcych, wykonane w celu uzyskania 

wyrównania potencjałów 

1.3.27. Zwód - cz��� urz�dzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpo�redniego 

przyjmowania wyładowa� atmosferycznych 

1.3.28. Główna szyna (zacisk) uziemiaj	ca - szyna (zacisk) przeznaczona do 

przył�czania do uziomów przewodów ochronnych, w tym przewodów poł�cze�
wyrównawczych oraz przewodów uziemie� funkcjonalnych (roboczych), je�li 
one wyst�puj�

1.3.29. Przewód odprowadzaj	cy - odcinek przewodu (naturalny lub sztuczny) ł�cz�cy 

zwód z przewodem uziemiaj�cym lub z uziomem fundamentowym 

1.3.30. Przewód uziemiaj	cy - przewód ochronny ł�cz�cy główn� szyn� (zacisk) 

uziemiaj�c� z uziomem 

1.3.31. Odbiór cz��ciowy - odbiór cz��ci obiektu, instalacji lub robót, stanowi�cy 

etapow� cało��. Do niego zalicza si� równie� odbiory fragmentów instalacji, 

które w dalszym etapie robót przeznaczone s� do zakrycia. Jako odbiór 

cz��ciowy traktuje si� równie� odbiór robót zlecony jednemu spo�ród 

wykonawców (podwykonawcy 
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1.3.32. Odbiór ko�cowy - odbiór powykonawczy budowy (obiektu budowlanego), 

podczas którego nast�puje sprawdzenie zgodno�ci wykonania obiektu z 

projektem, przepisami techniczno-budowlanymi oraz Polskimi Normami. 

Podczas odbioru ko�cowego dokonuje si� sprawdzenia wszystkich instalacji 

specjalistycznych (w tym elektrycznych), szczególnie pod k�tem ich 

prawidłowego i bezpiecznego działania 

1.3.33. Dodatkowa ochrona przeciwpora
eniowa - ochrona cz��ci przewodz�cych, 

dost�pnych w wypadku pojawienia si� na nich napi�cia w warunkach 

zakłóceniowych. 

1.3.34. Pozostałe okre�lenia podstawowe s� zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

oraz definicjami podanymi w wymaganiach ogólnych. 

1.4.  Wymagania  dotycz	ce  wykonywania  robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce robót podano w  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Szczegółowe wymagania dotycz�ce robót wynikaj� z zapisów dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej, ST oraz instrukcji technicznych producentów i dostawców 

materiałów i urz�dze�. 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako�� ich wykonania, zgodno�� z 

dokumentacj� projektow�, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru 

• Urz�dzenia elektryczne i aparatura winny by� instalowane zgodnie z projektem i  

wyposa�one w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne �rodki identyfikuj�ce o 

zagro�eniu i ich przeznaczeniu 

• Cało�� robót powinna by� wykonana przez osoby stanowi�ce zespół (brygad�) 
lub firm� o profilu elektrycznym, zgodnym z przedmiotowym zakresem robót. 

Przy wykonywaniu robót instalacyjno-monta�owych mog� by� wi�c zatrudnione 

osoby posiadaj�ce odpowiednie kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami 

uprawnienia 

• Wyznaczy� kierownika robót posiadaj�cego uprawnienia budowlane w zakresie 

budowy instalacji i urz�dze� elektrycznych 

• Prace prowadzone w pobli�u urz�dze� b�d�cych pod napi�ciem wykonywa� ze 

szczególn� ostro�no�ci�, stosuj�c wymagane przepisami �rodki organizacyjne i 

techniczne BHP okre�lone w przepisach zwi�zanych 

• Nale�y zapewni� bezpiecze�stwo osobom postronnym na terenie budowy, 

skutecznie zabezpieczy� przed dost�pem osób trzecich 

• Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa� powinny osoby posiadaj�ce 

równowa�ne uprawnienia do wykonywania pomiarów 

• Po wykonaniu wszystkich zwi�zanych z monta�em instalacji robót nale�y 

dokona� sprawdzenia odbiorczego. Do odbioru ko�cowego nale�y przedstawi�
dokumentacj� powykonawcz�, protokoły odbiorów cz��ciowych, o�wiadczenia 

wykonawcy oraz wymagane atesty i certyfikaty 

2.  MATERIAŁY .

2.1.   Ogólne  wymagania 
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Ogólne wymagania dot. materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w cz��ci – 

ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”. Wykaz niezb�dnych materiałów wynika z 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz przyj�tej technologii wykonania robót. 

2.2.  Szczegółowe  wymagania  dotycz	ce  materiałów 

Szczegółowe wymagania dotycz�ce materiałów zawarto w cz��ci opisowej i 

rysunkowej projektu. Przy wykonywaniu robót nale�y stosowa� materiały zgodne z : 

- dokumentacj� projektow�. 
- zestawieniem materiałów zał�czonym do kosztorysu przedmiarowego, 

Wła�ciwo�ci u�ytych materiałów musz� odpowiada� polskim normom, �wiadectwom 

oraz instrukcjom technicznym dopuszczenia do stosowania wydanym przez 

odpowiednie Instytuty Badawcze. Materiały przeznaczone do wbudowania musz� by�
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym, mog� by�
wyroby wykonane wg. indywidualnej dokumentacji technicznej sporz�dzonej przez 

projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca wydał o�wiadczenie 

wskazuj�ce, �e zapewniono zgodno�� wyrobu z t� dokumentacj� oraz z 

obowi�zuj�cymi przepisami i normami. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawc� materiały, dla których normy PN i BN 

przewiduj� posiadanie za�wiadczenia o jako�ci lub atestu, powinny by� zaopatrzone 

przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny by� wyposa�one w takie 

dokumenty na �yczenie Inspektora Nadzoru. 

2.3.  Wymagania  techniczne 

Do wykonania instalacji elektrycznej w budynkach powinno stosowa� si� podstawowe 

wyroby elektryczne, a mianowicie: przewody, kable, urz�dzenia, aparatur� i materiały 

elektroinstalacyjne. Powinny one spełnia� wymagania formalne i okre�lone wymagania 

techniczne. 

3.  SPRZ�T .

3.1.   Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotycz�ce sprz�tu podano w  ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykaz niezb�dnego sprz�tu do wykonania robót wynika z dokumentacji projektowej i 

przyj�tej technologii wykonania robót. Stosowanie innego sprz�tu wymaga akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu 

tych robót, jak te� przy wykonywaniu czynno�ci pomocniczych oraz w czasie 

transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprz�tu itp. Liczba i wydajno�� sprz�tu 

powinna gwarantowa� wykonanie robót zgodnie z zasadami okre�lonymi w 

dokumentacji projektowej i ST. 
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4.  WYKONANIE  ROBÓT .

4.1.  Ogólne  zasady  wykonania  robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST 00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty bran�owe – elektryczne nale�y wykonywa� zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych oraz wytycznymi producentów 

urz�dze�. 
- Urz�dzenia elektryczne winny by� instalowane zgodnie z projektem i wyposa�one 

w tabliczki, oznaczniki, opisy lub inne �rodki identyfikuj�ce o zagro�eniu i ich 

przeznaczeniu. 

- Cało�� robót powinna by� wykonana przez osoby stanowi�ce zespół (brygad�) lub 

firm� o profilu elektrycznym, uprawnion� do wykonywania prac zwi�zanych z 

monta�em instalacji elektrycznych. Przy wykonywaniu robót instalacyjno-

monta�owych mog� by� wi�c zatrudnione osoby posiadaj�ce odpowiednie 

kwalifikacje zawodowe i wymagane przepisami uprawnienia. 

- Wyznaczy� kierownika robót elektrycznych posiadaj�cego uprawnienia 

budowlane w zakresie budowy instalacji i urz�dze� elektrycznych. 

- Prace prowadzone w pobli�u urz�dze� b�d�cych pod napi�ciem wykonywa� ze 

szczególn� ostro�no�ci�, stosuj�c wymagane przepisami �rodki organizacyjne i 

techniczne BHP okre�lone w przepisach zwi�zanych. 

- Nale�y zapewni� bezpiecze�stwo osobom postronnym a teren budowy skutecznie 

zabezpieczy� przed dost�pem osób trzecich. 

- Prace kontrolno-pomiarowe wykonywa� powinny dwie osoby posiadaj�ce 

równowa�ne uprawnienia do wykonywania pomiarów elektrycznych. Pracownicy 

Ci potwierdzaj� swoimi podpisami protokoły pomiarowe stwierdzaj�ce 

poprawno�� wykonania instalacji. 

- Po wykonaniu wszystkich robót zwi�zanych z budow� linii kablowej i o�wietlenia 

drogowego nale�y dokona� sprawdzenia odbiorczego oraz wykona� pomiary 

ochronne 

4.2.   Szczegółowe  zasady  wykonania  robót 

Szczegółowe zasady dotycz�ce wykonania robót okre�la ST oraz Dokumentacja 

projektowa – bran�a elektryczna.  Zakres  wykonywanych  robót  obejmuje : 

4.2.1   Prowadzenie przewodów, kabli 

• Przej�cia przewodów przez stropy i �ciany zabezpieczy� rurk� winidurow�, 
oraz uszczelni� silikonem. 

• Przewody dla zasilania zestawów gniazd wtykowych przy stanowiskach 

spawalniczych  nale�y prowadzi� w rurze ochronnej w posadce.  

• Przewody układa� w liniach prostych równoległych do kraw�dzi �cian i 

stropów. 

• Przewody układane w p/t nale�y przykry� warstw� tynku minimum 0,5cm. 

• Przewody układane w �cianach z płyt gipsowych w s�siedztwie konstrukcji 
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stalowych nale�y zabezpieczy� przed uszkodzeniem rurk� winidurow�. 
• Przy podł�czaniu osprz�tu i urz�dze� elektrycznych nale�y pozostawi� zapas 

przewodu niezb�dny dla konserwacji i napraw.  

• Typ i przekrój przewodów pokazano na schematach. 

• Przewody/kable układane natynkowo nale�y układa� w rurkach PCV i 

listwach instalacyjnych montowanych do �ciany za pomoc� uchwytów 

monta�owych. 

• Kable dla zasilania rozdzielnic oddziałowych nale�y układa� na korytkach 

kablowych montowanych do konstrukcji dachu b�d� i do �cian za pomoc�
odpowiednich uchwytów monta�owych. 

• Przewody/kablem prowadzone na �cianie nale�y montowa� za pomoc�
specjalnych uchwytów monta�owych w odległo�ci nie mniejszej ni� 1m. 

4.2.2   Monta
  osprz�tu  instalacyjnego. 

• Zestawy gniazd wtykowych nale�y montowa� przy stołach spawalniczych. 

• Puszki i osprz�t stosowa� z tworzywa sztucznego w pomieszczeniu pracowni 

stosowa� osprz�t podtynkowy, a w pomieszczeniach warsztatów osprz�t 
natynkowy szczelny. 

• W pomieszczeniach wilgotnych stosowa� osprz�t szczelny. 

• Ł�czniki instalacyjne montowa� na wysoko�ci 1,4 – 1,6 m. 

• Gniazdka wtyczkowe montowa� na wysoko�ci 1,2 - 1,4 m oraz 0,3m. 

• W pomieszczeniu sali wykładowej oraz w pokoju nauczycielskim stosowa�
osprz�t podtynkowy, w pozostałych pomieszczeniach osprz�t natynkowy 

szczelny.  

• Na osprz�cie nale�y opisa� numeracj� obwodów zgodnie z projektem. 

4.2.3   Wykonanie o�wietlenia. 

• Dostawa i monta� opraw montowanych bezpo�rednio do sufitu; 2x36W, 

2x26W Oprawy o�wietleniowe nale�y dobiera� zgodnie z projektem.  

Dopuszcza si� zastosowanie opraw o nie gorszych parametrach ni� te które 

zostały przyj�te w projekcie. Oprawy zamienne maj� zapewni� odpowiednie 

nat��enie o�wietlenia i spełnia� wszystkie obowi�zuj�ce wymogi.  

• W zwi�zku z konieczno�ci� zachowania równomierno�ci nat��enia 

o�wietlenia nale�y zachowa� zaprojektowane rozmieszczenie opraw.  

• Montowa� w ko�cowej fazie robót np. po zako�czeniu robót malarskich aby 

unikn�� niepotrzebnych zniszcze� i zabrudze�. Oprawy do stropu montowa�
wkr�tami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych 

plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprz�tu instalacyjnego montowanego 

na sufitach lub �cianach. Przed zamocowaniem opraw nale�y sprawdzi� ich 

działanie oraz prawidłowo�� poł�cze�. 
• �ródła �wiatła (�wietlówki) i zapłonniki do opraw nale�y zamontowa� po 

całkowitym zainstalowaniu opraw. 

• Wykona� pomiary nat��enia; o�wietlenia – dokonany na stanowisku (w 

pomieszczeniu).  



ST- 03.00.00 Roboty  instalacji  elektrycznych 

Przebudowa pomieszcze� w budynku po byłej 
szkole na Punkt Przedszkolny w Bobolicach. 

Gmina Z�bkowice �l�skie 
ul. 1-go Maja 15, 57-200 Z�bkowice �l�skie 

4.2.4  Zasilanie 

W zwi�zku z konieczno�ci� zwi�kszenia mocy przył�czeniowej w budynku. Od 

istniej�cego słupa niskiego napi�cia do budynku nale�y uło�y� nowy przewód 

zasilaj�cy. W budynku równie� nale�y zabudowa� now� tablice elektryczn� TG-

1 oraz rozbudow� istniej�cej tablicy TG-2. Rozbudow� nale�y wykona� zgodnie 

ze schematem zasilania wg. dokumentacji projektowej.  

4.2.5  Rozdzielnica elektryczna TP 

Dla potrzeb zasilania  instalacji elektrycznej Punkty Przedszkolnego w miejscu 

pokazanym w dokumentacji projektowej nale�y zabudowa� podtynkow�
rozdzielnic� elektryczn� TZ, które nale�y zasili� linia kablow�  YDY 5x10mm

2

z głównej rozdzielnicy TG. Kabel nale�y prowadzi� w podtynkowo b�d� w 

listwach natynkowych. Rozdzielnic� TP nale�y wyposa�y� w odpowiednie 

aparaty zgodnie ze schematem. Po zako�czeniu pra� monta�owych nale�y 

wykona� pomiary samoczynnego zadziałania zabezpieczenia dla wszystkich 

obwodów.  

4.2.6  Zasilanie urz	dze� wentylacyjnych i grzewczych 

Wentylatory kanałowe oraz nagrzewnice kanałowe nale�y zasili� z obwodu 

o�wietlenia ora z odr�bnych obwodów elektrycznych wyprowadzonych z tablicy 

elektrycznej TP. Wszystkie urz�dzenia nale�y zasili� zgodnie z wytycznymi 

producenta. Sposób sterowania został opisany w projekcie instalacji sanitarnych 

(wytyczne wentylacji). Sterowania wykona� zgodnie z wytycznymi w/w 

dokumentacji.   

4.2.7  Główny wył	cznik pr	du budynku 

Przy głównym wej�ciu do budynku od strony ulicy nale�y zabudowa� wył�cznik 

P-PO	 wył�czaj�ce napi�cie z całego budynku. Do przycisku P-PO	 nale�y 

doprowadzi� kabel HDGs 2x1,5mm2. Kabel nale�y układa� podtynkowo. 

4.2.8  Instalacja elektryczna sklepu 

W pomieszczeniu sklepu nale�y przeło�y� istniej�c� tablice elektryczn� oraz 

podlicznik energii elektrycznej w miejsce wskazane w dokumentacji 

projektowej. W przebudowywanych pomieszczeniach wykona� now� instalacj�
elektryczn� zgodnie z dokumentacja projektow�.. 

4.2.9   Ochrona przeciwpora
eniowa. 

Jako ochron� przeciwpora�eniow� zastosowano : 

a)  ochron� podstawow	 - izolacja cz��ci czynnych urz�dze� i 

przewodów 
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b)  ochron� dodatkow	  przed dotykiem po�rednim- samoczynne wył�czenie 

 zasilania w sieci TN-S 

c)  ochron� uzupełniaj	c	  - poł�czenia wyrównawcze główne i miejscowe 

Do wykonania ochrony przeciwpora�eniowej w instalacji 0,4/0,23 kV 

wykorzystano �yły ochronne PE i neutralne N przewodów. 	yły PE nie nale�y 

zabezpiecza� ani przerywa� stykami ł�czników. Po wykonaniu instalacji 

elektrycznych obiektu nale�y sprawdzi� ci�gło�� przewodów PE i N – wyniki 

pomiarów przedstawi� protokołem. Cało�� ochrony przed pora�eniem pr�dem 

elektrycznym wykona� zgodnie z wymaganiami normy  PN-IEC 60364-4-41. 

5.  KONTROLA  JAKO�CI  ROBÓT .

5.1.   Ogólne  zasady  kontroli  jako�ci 

Ogólne wymagania dotycz�ce kontroli jako�ci podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Kontrola jako�ci wykonania robot polega na zgodno�ci wykonania robót z 

dokumentacj� projektow� i poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.   Kontrola  jako�ci  wykonania  robót 

Realizacja kontroli jako�ci na budowie powinna odbywa� si� w postaci kontroli 

bie��cej (wykonywanej zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem Inspektora 

Nadzoru) lub odbioru, który powinien by� dokonany zawsze komisyjnie, z 

obowi�zkiem sporz�dzenia odpowiedniego protokołu i wniesienia odpowiedniego 

wpisu do dziennika budowy. Wykonawca powinien przedło�y� Inspektorowi Nadzoru 

wszystkie próby, atesty, deklaracje zgodno�ci producenta dla stosowanych materiałów, 

o�wiadczenie, �e zastosowane materiały spełniaj� wymagane normami warunki 

techniczne. Materiały posiadaj�ce atest producenta stwierdzaj�cy ich pełn� zgodno�� z 

warunkami podanymi w specyfikacjach, mog� by� przez Inspektora Nadzoru 

dopuszczone do u�ycia bez bada�. 
Celem kontroli jest stwierdzenie osi�gni�cia zało�onej jako�ci wykonywanych robót, 

wskazania Inspektorowi nadzoru zgodno�ci dostarczonych materiałów i realizowanych 

robót z dokumentacj� projektow� i ST. 

6.  OBMIAR  ROBÓT .

6.1    Zasady  obmiaru  robót 

Ogólne wymagania dotycz�ce obmiaru robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Obmiaru robót dokona� nale�y w oparciu o wykonany zakres robót. 

Jakikolwiek bł�d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo�ciach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowi�zku uko�czenia 

wszystkich robót. 

Obmiar robót b�dzie okre�la� faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacj� projektow� i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót 
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dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru b�d� wpisane do ksi��ki obmiarów. 

Obmiar gotowych robót b�dzie przeprowadzony z cz�sto�ci� wymagan� do celu 

umownych płatno�ci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre�lonym w umowie. 

Obmiary b�d� przeprowadzone przed cz��ciowym lub ostatecznym odbiorem 

elementów robót, a tak�e w przypadku wyst�powania dłu�szej przerwy w robotach.  

6.2    Jednostka  obmiarowa 

Jednostk� obmiarow� jest cało�� prac wg dokumentacji projektowej i ST. 

7.  ODBIÓR  ROBÓT .

Ogólne wymagania dotycz�ce odbiorów robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Roboty uznaje si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj� Projektow�, ST i 

wymaganiami Inspektora Nadzoru, je�eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji, dały wyniki pozytywne. Odbiór robót polega na sprawdzeniu zgodno�ci ich 

wykonania z projektem budowlano-wykonawczym i ST odbieranych elementów. 

Zgodno�� wykonania robót stwierdza si� na podstawie zgodno�ci wyników bada�
kontrolnych wymienionych w specyfikacji technicznej z wymaganiami okre�lonymi w 

ST. 

Przy przekazywaniu wykonanego zakresu robót Wykonawca zobowi�zany jest 

dostarczy� Zamawiaj�cemu nast�puj�ce dokumenty : 

− dokumentacj� powykonawcz�, po�wiadczon� przez inspektora nadzoru oraz 

kierownika robót 

− protokoły odbioru robót cz��ciowych i ulegaj�cych zakryciu 

− protokoły pomiarów ochronnych 

− o�wiadczenie wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z projektem i 

obowi�zuj�cymi przepisami 

− wymagane atesty i certyfikaty na zabudowan� aparatur� i osprz�t 
− instrukcj� u�ytkowania instalacji elektrycznej 

8.  PODSTAWA  PŁATNO�CI .

8.1    Ogólne ustalenia dotycz	ce podstawy płatno�ci 

Ogólne ustalenia dotycz�ce podstawy płatno�ci podano w ST 00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

8.2    Cena  jednostki obmiarowej 

Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy. Jednostk� obmiarow� jest cało�� prac wg 

dokumentacji projektowej i ST. 
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9.  PRZEPISY  ZWI�ZANE .
9.1    Przepisy  ogólne  i  inne  dokumenty 

Przepisy ogólne podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne”. Uzupełnienie przepisów 

ogólnych  s�  przepisy  bran�owe  zawarte  w : 

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz.U.. Nr 54 z 

4 czerwca 1997 poz.358 z pó�niejszymi zmianami 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r (Dz.U. 2002 

Nr 75 poz 690) w sprawie warunków technicznych jakim, powinny 

odpowiada� budynki i ich usytuowanie 

- Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpiecze�stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401 

- Rozporz�dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej Ministra dnia 26 wrze�nia 

1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny pracy (Dz.U. 

1997 Nr 129 poz.288) 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta�owych, 

Instalacje elektryczne 

- Karty i instrukcje techniczne producentów materiałów i urz�dze�

9.2   Polskie  Normy 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-1 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. Definicje

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-2  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-3  

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ustalanie ogólnych charakterystyk. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-41 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-42 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 

cieplnego. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-44 
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Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami przepi��

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-46 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-47 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. 
rodki ochrony przed pora�eniem 

pr�dem elektrycznym. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-4-48 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od 

wpływów zewn�trznych. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-51 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-52 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowania. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-53 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-54 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

  

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-5-55 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego. Inne wyposa�enie. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. 

POLSKA NORMA       PN-IEC 60364-6-61 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Sprawdzenie. Sprawdzenie odbiorcze 


