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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

                                          STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

budowlanych. 

 

Opis i charakterystyka istniejących budynków 

Budynek jest wykonany w technologii tradycyjnej. 

1.3. Informacje o terenie budowy 

 Budynek zlokalizowany jest w Babiętach Wielkich  gmina Susz.  

1.4. Przekazanie placu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 

lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 

egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 

zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do 

utrzymania terenu budowy w należytym porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych 

kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 

na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 

w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostrożności i będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

- lokalizację magazynów i składowisk, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

-zabezpieczenie przed możliwością powstania pożaru. 
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1.7. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących BHP. 

W szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.8. Ochrona przeciwpożarowa na budowie 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 

budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 

1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 

-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

-budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

-obiekt małej architektury. 

- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 

za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

- Budowla - każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 

lotniska, drogi, l in ie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.  

- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 

rozbiórki, a także pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 

pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 

- Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 

na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  

- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
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przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 

opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 

kopaliny ze złoża będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego. 

- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 

2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 

- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 

zagospodarowaniu tego terenu. 

- Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

- Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 

usunięcia po ich zakończeniu. 

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 

ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi 

stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 

niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych 

oraz rodzajów prowadzonych robót. 

- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również tworzywa i wyroby 

niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
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technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 

granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 

zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy. 

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  

- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 

przewidzianych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i 

dostarczoną przez wykonawcę. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz 

dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki 

do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać 

błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 

rozbieżności, podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunku. 

Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST.  

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 

to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

ponownie na koszt wykonawcy. 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 

lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.12. Zakres robót budowlanych: 
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- B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe; 

- B.02.00.00 - Roboty ziemne;; 

- B.03.00.00 - Roboty zbrojarskie; 

- B.04.00.00 - Roboty betonowe 

- B.05.00.00 - Roboty izolacyjne; 

- B.06.00.00 - Roboty murarskie; 

- B.07.00.00 - Roboty tynkarskie; 

PKT 2.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   

   BUDOWLANYCH 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy 

Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 

budownictwie, a także z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne dotyczące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 

składowania i kontroli jakości materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, były 

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót oraz 

były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 

budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 

urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

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

•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 

wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 

wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 

•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 

informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 

konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach 

zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 

 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 

projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 

materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 

zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

     Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 
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 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 

 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 

 kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 

poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 

zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 

może powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 

badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 

         Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 

w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty 

przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 

inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 

koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub 

szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 

żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 

ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 

miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 

odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

 

PKT 3.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien 

odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 

projektowej i SST, a także w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 

i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie może 

być później zmieniany bez jego zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki nieodpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy 

zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków drogi na 

koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 

projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla złożonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 

Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
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dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 

nie później niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 

organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 

1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 

magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 

pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 

3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 

in., 

4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 

5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 

6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 

7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 

8)warunki  i  miejsca składowania humusu i  ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 

9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 

2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk, 

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 

3)drogi dojazdowe, 

4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 

5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw pożarowych 

zbiorników wodnych itp. 

5.3. Projekt organizacji budowy 

Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 

organizacji budowy. 

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1)szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 

2)metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 

3)harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 

4)plany zatrudnienia, 

5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 

6)instrukcje montażowe i bhp, 

7)rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.4. Projekt technologii i organizacji montażu 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 
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montażu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, 

prowadzić dziennik montażu. 

5.5. Czynności geodezyjne na budowie 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 

przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją 

projektową. 

5.6. Likwidacja placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 

administracyjnymi o porządku. 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROBÓT BUDOWLANYCH 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 

zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 

przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 

informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te 

będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 

wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 

w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 

ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
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umożliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może tego dokonać niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 

powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. Nr 99/98) 

- posiadają deklarację zgodności z PN 

- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 

nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

    -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 

każda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 

jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumentacja budowy 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 

udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 

-Książka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w kosztorysie lub SST. 

-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia). 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 

przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 

Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 

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

zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 

przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż linii 

osiowej, i podawane w [m]. Jeżeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 

określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i 

urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają 

być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania budowy. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 

Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 

zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 

ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 

urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót może określać 

umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 

zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 

części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 

powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
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8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 

Należy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

8.4. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 

Należy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 

części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 

całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 

etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru. 

8.5. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 

obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

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

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 

w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 

c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli byty zgłoszone wady), 

d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 

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

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 

rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umożliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej 

obiektu budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 

dokumenty: 

1)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 

porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

2)dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 

inwestorskiego, 

3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4)recepty i ustalenia technologiczne, 

5)dziennik budowy, dziennik montażu i książkę obmiarów (oryginały), 

6)wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakości, 

7)protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

8)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie z SST, 

9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 

10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

PKT9. ROZLICZENIE ROBÓT 

Należy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych 

będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za 

wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 

wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 

ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być także określone w umowie. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 
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Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 

 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1.Dokumentacja projektowa 

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 

Wg opisów branżowych 

10.2. Inne dokumenty 

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

późniejszymi zmianami) 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 

3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 

4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

1. BRANŻA BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty rozbiórkowe; 

B.02.00.00 – Roboty ziemne; 

B.03.00.00 – Roboty zbrojarskie; 

B.04.00.00 – Roboty betonowe; 

B.05.00.00 – Roboty izolacyjne, 

 B.06.00.00 – Roboty murarskie; 

B.07.00.00 – Roboty tynkarskie; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00 - Roboty rozbiórkowe 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.     UWAGI SZCZEG 

 

 



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.01.00.00 – ROBOTY ROZBIÓRKOWE        

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót związanych z wykonaniem prac budowlanych występujących w 

obiekcie. 

 
Zakres robót rozbiórkowych: 

 rozbiórka istniejących części budynku. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót rozbiórkowych nie występują. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie oraz w sposób zmechanizowany stosując koparkę na podwoziu 
gąsienicowym. 

4. TRANSPORT 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do wykonywania prac rozbiórkowych należy wykonać niezbędne 
zabezpieczenie terenu i jego oznakowanie w sposób wykluczający dostęp osób postronnych do 
miejsc rozbiórki w czasie jej trwania. 

Miejsca niebezpieczne, w których istnieje źródło zagrożenia z powodu możliwości spadania z 
góry przedmiotów lub materiałów, powinny być oznaczone i ogrodzone poręczami bądź 
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezpieczna wymagająca zabezpieczenia nie może 
być węższa niż 1/10 wysokości z której mogą spadać przedmioty lub materiały, jednak nie mniej 
niż 6m. 

Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości nie mniejszej niż 2,4m i ze 

spadkiem 45 w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być szczelne i wytrzymałe 
na spadające przedmioty. W miejscach przejść szerokość daszku powinna być co najmniej 1m 
szersza od szerokości przejścia. 

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić bezwzględnie zgodnie z przepisami BHP dla robót rozbiórkowych i zgodnie z 
ustaleniami w projekcie budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi 
elektromechanicznych oraz w sposób zmechanizowany zachowując szczególną ostrożność. - 
przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

 

5.2.1. Zasady ogólne 

 

Teren rozbiórki należy odgrodzić od pozostałych obiektów. Wykonać należy niezbędne 
zabezpieczenia i oznakowania, wyznaczyć pas terenu do 2m od budynku z zakazem przebywania. 
Należy przestrzegać wszystkich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracownicy powinni 
być zaopatrzeni w komplet potrzebnych narzędzi oraz odzież roboczą, hełmy, okulary i rękawice 
ochronne. Pracujących na wysokości (pow. 1m) obowiązuje zabezpieczenie pasami ochronnymi 
na linach umocowanych do trwałych elementów budynku. 

Rozbiórki elementów konstrukcyjnych dachu nie wolno prowadzić jednocześnie w kilku 
miejscach. Zabrania się przebywania zarówno pod jak i na rozbieranym elemencie. 
Zdemontowane części stropu monolitycznego podnosić dźwigiem po całkowitym odspojeniu od 
konstrukcji!  

Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części konstrukcji 
przez wiatr, jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mieć zabezpieczenie przed 
wypadaniem gruzów. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i 
podcinanie jest zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami 
zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdować się poza strefą niebezpieczną. 

 Na placu należy przewidzieć: 

 miejsce manewrowe dla samochodów, 

 miejsce składowania materiałów rozbiórkowych do powtórnego wykorzystania, 

 miejsce składowania materiałów przeznaczonych do utylizacji oraz pryzm z cegły 

sukcesywnie wywożonych. 
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Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbiórki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji 
od dołu. 

Ze względu na konieczność segregacji odpadów prace rozbiórkowe należy prowadzić 
etapami. 

Zabrania się „wyrywania” i podnoszenia dźwigiem elementów zamocowanych! 

 

5.2.2. Etapy rozbiórki 

- przygotowanie placu rozbiórki z jego wygrodzeniem, 

- demontaż urządzeń i przewodów instalacyjnych, 

- demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, 

- rozbiórka części obiektu.  

5.2.3  Urządzenia i sieci instalacyjne 

Do rozbiórki urządzeń i sieci instalacyjnych można przystąpić dopiero po stwierdzeniu, 

że wszystkie instalacje zostały odłączone od sieci lub opróżnione. 

Rury stalowe pociąć na odcinki możliwe do transportu do punktu złomu. 

  

5.2.8. Ściany i strop  

 Rozbiórkę ścian oraz stropu prowadzić przy użyciu urządzeń ręcznych.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Nie dotyczy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 i m 3 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte rozbiórkami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane i odebrane przez inspektora nadzoru mierzone w jednostkach 

podanych w punkcie 7. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje inspektor nadzoru. 

10.2.Ilość robót rozbiórkowych może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora nadzoru i 

projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.02.00.00 – Roboty ziemne 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.02.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących podczas w  budynku. 

 
Zakres robót: 

 wykopy pod fundamenty nowo projektowanego szybu.  

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób 

postronnych podczas trwania prac.  

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót związanych z wykopami nie występują. 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie lub stosując dowolny sprzęt. 

4. TRANSPORT 

Do transportu urobku stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Wierzchnia 
warstwa gruntu – humus jest gruntem chronionym prawnie i nie należy wywozić go poza teren 
budowy. Urobek należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed możliwością wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy 
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załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem wykopów należy dokładnie określić miejsce wykopów oraz miejsce 

późniejszych ścian fundamentowych. Należy zabezpieczyć istniejące drzewa i krzewy przed 

zniszczeniem w miejscach, w których nie jest przewidziane posadowienie obiektu.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla wykopów i zgodnie z ustaleniami w projekcie 

budowlanym. Należy je wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu sprzętu ciężkiego. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót związanych z wykopami podane są w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m 3 gruntu w stanie rodzimym.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte wykopami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Miejsce składowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaże kierownik budowy w 

porozumieniu z Inwestorem.   

10.2. Ilość robót związanych z wykopami może ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 

nadzoru i projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00- Roboty zbrojarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

 



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.03.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 

                               

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych. 

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 

(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

  (2)Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 

-właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-EN 10025:2002 

-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 

rozwarstwień. 

   (3)Wady powierzchniowe. 

-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 

-na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 

peknięcia widoczne gołym okiem 

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wżery, 

wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 

a) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 

b) nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 
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0,7mm dla prętów o większych średnicach 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 

każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

-znak wytwórcy, 

-średnicę nominalną, 

-gatunek stali, 

-numer wyrobu lub partii, 

-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej 

wiązki. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 

zanieczyszczeń, 

-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 

określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia linii prostej większego niż 5mm na 

długości 1m pręt. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 

podziałem wg wymiarów i gatunków. 

  (5)Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem 

zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

-nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 

-nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych 

-stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor 

nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

-pręty przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków, kurzu 

i błota. 

-pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

-czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 
b) przygotowanie zbrojenia 
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-pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 
-haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 
-łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  
-skrzyżowanie prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 
c) montaż zbrojenia 
-zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
-nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,  
-montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu 
-montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego 
-zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego 
w projekcie 

-dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 

betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 

 

6.      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 

Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 

średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 

odbioru końcowego – wg opisu: 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.  Odbiór końcowy. 

8.3.  Odbiór zbrojenia. 

Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 

oraz wpisany do dziennika budowy. 

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 

żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodności z rysunkami liczby 

prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 

zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-89/H-84023/06               Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002                Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00- Roboty betonowe 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.04.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót betonowych.  

 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie robót betonowych. 

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 

wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 

marki „35” - do betonu klasy wyższej niż (C20/C25) B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 

wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

-zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 

-zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 

-zawartość alkaliów do 0,6% 

-zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

-zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 

c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej 
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trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 

wyraźny napis zawierający następujące dane: 

-oznaczenie 

-nazwa wytwórni i miejscowości 

-masa worka z cementem 

-data wysyłki 

-termin trwałości cementu 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosamochody wyposażone we wsypy 

umożliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 

być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 

zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

-cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-

EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, 

można wykonać tylko badania podstawowe. 

-ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzanie 

kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania 

- oznaczanie zmiany objętości 

- sprawdzenie zawartości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 

wodzie 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodności z normami cement nie może być użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

-Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 

ścianach) 

- dla cementu luzem: 

magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe) 

-Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 

cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

-Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 

zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 

-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowania. 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 

- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych 

- każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 

sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie 

( 2 ) Kruszywo 
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a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy, z tym, że marka 

kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 

-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 

-składu ziarnowego 

-kształtu ziarn 

-zawartość pyłów mineralnych 

-zawartość zanieczyszczeń obcych 

w celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 

 

2.2.  Wymagania do betonu 

C20/C25 (B25) do wykonania wszelkich elementów żelbetowych, monolitycznych wykonywanych na 

placu budowy (wymagania wg PN-EN 206-1:2003). 

Beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDiM. 

3. SPRZĘT 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

(1) Środki transportu do betonu 

           -mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 

           (tzw. gruszkami) 

-ilość gruszek należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 

uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 

przypadku awarii samochodu 

(2) Czas transportu i wbudowania 

            Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

 90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 

 70minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 

 30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 

-Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-

63/B-06251 

-Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 

wpisem do dziennika budowy. 

 

5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1)Dozowanie składników 
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Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 

dokładnością: 

2%-przy dozowaniu cementu i wody 

3%-przy dozowaniu kruszywa 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2)Mieszanie składników 

-Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu 

(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

 Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 

rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 

zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75m od powierzchni, na 

którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokości 

8m). 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

 wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 

poziomej, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 

 podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm 

w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po 

czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny 

być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest promieniem skutecznego działania wibratora, 

odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 

 belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości 

 (5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 

projektantem. 

Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 

przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

 (6) Wymagania przy pracy w nocy 

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i 

dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

    (7)Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
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przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli 

jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 

Badania powinny obejmować: 

-badanie składników betonu 

-badanie mieszanki betonowej 

-badanie betonu 

 

5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1)Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5ºC, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili 

układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 7 dni. 

 (2)Zabezpieczenia podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

 (3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 

przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0ºC w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 

betonu. 

 

5.4.  Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 

osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 

deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 

Woda stosowana do polewania betonu spełniać powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

   (2) Okres pielęgnacji. 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie 

betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

Rozformowanie może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania zgodnie z 

normą. 

 

5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 

(1)Równość powierzchni betonu 
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-Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 

-Pęknięcia są niedopuszczalne. 

-Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina 

zbrojenia betonu min.2,5cm. 

-Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu nie 

będzie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 

odpowiedniej ściany. 

-Równość gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 

normy, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2mm. 

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu należy: 

 wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunku, 

 raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednolitą powierzchnię bez dołków i porów, 

 wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi 
wyżej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w m3. 

Cena obejmuje: 

-dostarczanie niezbędnych czynników produkcji 

-oczyszczenie podłoża 

-wykonanie deskowania z rusztowaniem 

-ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

-pielęgnację betonu 

-rozbiórkę deskowania i rusztowań 

-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1. Normy 

PN-EN 206-1:2003              Beton. 

PN-EN 196-1:1996              Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996              Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 

                                              stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997              Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990                Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001                    Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002         Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004                Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.05.00.00- Roboty izolacyjne 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.05.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE 
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót izolacyjnych.  

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową fundamentów, posadzek, ścian, stropów, dachu 
oraz docieplenie (izolację termiczną) ścian zewnętrznych  

- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  

PN-85/B-04500 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 

2.1  Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy  
 
 Gruntująca dyspersja żywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego 
 wzmacniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem 
 posadzek. 
  
2.2 Zaprawa (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zużycie    ok. 5,0 kg/m3 
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2.3  Płyty styropianowe gr. 12 cm  
 

Struktura styropianu   zwarta; niedopuszczalne są granulki  
                                                     związane luźno 

 Wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niż 80kPa 
 
2.4  Zaprawa (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betonu w stanie powietrzno suchym nie mniej niż 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niż 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           Zużycie    ok. 2,0 kg/m3 

 
2.5  Siatka z włókna szklanego 
 
Wymagania: 
           Zużycie    ok. 1,1 kg/m3 

 

 
2.7  Farba gruntująca  
 
 Biała gruntująca dyspersja żywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 
 elewacyjne 
 Wymagania: 
 Gęstość    ok.1,58kg/l 
 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 
 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 
 Zużycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 
 
2.8  Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny typu branek, ziarno 2,5mm 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

 Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
- Materiały i elementy mogą byś przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Kleje należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
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5.1. Warunki przystąpienia do robót 

-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych powinny być zakończone wszystkie 

roboty konstrukcyjne. 

-  Roboty należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 

 doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

-  W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

 montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

-  Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

 nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

-     Przygotowanie podłoża i mocowanie płyt styropianowych. 

Przed przystąpieniem do prac należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 
malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża należy wyrównać. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Podłoża o dużej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy 
silikatowych oraz podłoża słabe, osypliwe, należy obficie zagruntować głęboko penetrującym 
gruntem bezrozpuszczalnikowym i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. 
Przyczepność zaprawy klejącej do przygotowanego podłoża sprawdza się poprzez przyklejanie 
kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2 dniach. Nośność 
podłoża jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli styropian odrywa się 
łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo należy stosować łączniki mechaniczne. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  

Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty należy szlifować papierem ściernym i dodatkowo 

mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty 

warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego jakość. Płyty pożółkłe o pylącej powierzchni koniecznie 

wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

 

5.3.  Wykonywanie robót 

 Gotową zaprawę należy nakładać kielnią na całej powierzchni styropianu. Bezzwłocznie trzeba   

przyłożyć płytę do ściany i docisnąć.  

 Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 

2-3 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 

mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowaną 

powierzchnię po związaniu należy przeszlifować papierem ściernym. 
- Preparat nanosić na podłoże pędzlem. Grunt  bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 

godzin. W przypadku gruntowania podłoży pod  warstwy posadzki należy wylewać grunt na 
podłoże i równomiernie rozprowadzać go szczotką,  nie tworząc kałuż. Jeśli po wyschnięciu 
preparatu podłoże jest nadal chłonne, to czynność  gruntowania trzeba powtórzyć. 

 Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 

stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. W 

zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 

pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej 
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płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 

konieczności przerwania pracy, należy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuż wyznaczonej 

wcześniej linii. Następnie nałożyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeżego 

tynku. Po przerwie prace należy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź nałożonego 

wcześniej tynku należy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku można 

przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbą silikatową oraz farbą silikonową. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
 

Kontrola prac wykonywanych obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoża i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. Zużycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

- Powierzchnię robót izolacyjnych oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości 

ścian w   stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na 

stropie do spodu stropu. 

- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą. 

- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 

7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 

 

8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 
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- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 

 

8.3.  Odbiór tynków 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniu 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zapraw 

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 

4 m 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie izolacji 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
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PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty 

wykończeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B. 06.00.00 -  Roboty murowe 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru murów. 

1.2.  Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów obiektu. 

1.4.   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna klinkierowa - klasy 15 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 

250x120x65mm  

Tolerancje wykonania: 

2. wymiar <150mm      ±2mm 

3. wymiar > 15 0 m m      ± 3 m m  

Wymagania: 

4. nasiąkliwość <22% 

2.3.  Bloki Silikatowe - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 
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2NFD 333x240x198 mm  
bloczki wapienno - piaskowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: wysokość ±1mm; długość, szerokość ±2mm 

Murowanie ścian na zaprawie tradycyjnej: 

- zaprawa cementowa - klasa min. M7 ( wg PN-90/B-14501) 

Wytrzymałość zaprawy na ściskanie  powinna być nie większa niż wytrzymałość elementów 

murowanych na ściskanie. 

Objętościowe proporcje składników - cement - piasek – 1:3 

2.4. Zaprawy budowlane cementowe 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

 Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

 Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-

wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 

oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia 

zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

Wymagania ogólne: 

a)  Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 

pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 

b)  Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 

wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. 

c)  Elementy murowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 

Przy murowaniu elementem murowym suchym, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 

ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

 

5.1.   Mury z bloczków silikatowych. 

5.1.1.Spoiny w murach. 

-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 

minimalna 10 mm, 
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-    10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 

zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba  bloków użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby bloków. 

a)  Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy  przestrzegać 

zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.   Materiały ceramiczne. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  

stawianymi w dokumentacji technicznej                 

-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu cegły, 

-liczby szczerb i pęknięć, 

-odporności na uderzenia, 

-przełomu 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

 

6.2.   Zaprawy. 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z bloków SILKA przyjmować wg poniższej tabeli.  

Lp. 
 
 

Rodzaj odchyłek 
 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm| 

1 2 3 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3  
10 

2. Odchylenie od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
5 

       15 

3. Odchylenie każdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
           1  

            10 
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4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
           1 
           10 

5. Odchylenie wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: 
do 100 cm                                                                                                    

                                       szerokość   
                             wysokość 

- ponad 100 cm                   
szerokość 
wysokość 

 
 
 

    +5       -3  
    +10     -5 

 
      +10       -5 
      + 10      -5 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 

 

8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  

Cena obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

 ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

 uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12066:1998        Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                      cementu powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 
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PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

                                      cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003           Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020 Wapno. 

PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00- Roboty tynkarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.07.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 

TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 

pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 

kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 

do której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych.  

-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki 

zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 

-Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 

3.1.1. 

- Podłoża, w zależności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 

PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 

przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały   budowlane.  Woda do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodę wodociągową i wodę pitną. 
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2.3.  Piasek 

2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 

zapraw budowlanych", a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 

2.3.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 

wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 

2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 

prześwicie 0,5 mm. 

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo – wapienne 

Tynki wewnętrzne należy wykonać, jako tradycyjne cementowo-wapienne lub cementowe.  

- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe", z późniejszymi zmianami. 

- Zaprawy do robót tynkarskich powinny być wykonywane mechanicznie. 

- Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 

przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 

- Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

- Do zaprawy cementowo - wapiennej należy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-

199701:1997 „Cementy powszechnego użytku".Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować 

cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 

że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

- Do zapraw cementowo - wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 

postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 

jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 

objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 

marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Tynk wykończeniowy zewnętrzny mineralny —należy wykonać w strukturze baranka tynkiem 

mineralnym gr 2,5mm oraz pomalować farbą silikatową w kolorze istniejącej elewacji. 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           Zużycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

  Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

2. Tynk gipsowy maszynowy - Roboty wykonuje się techniką "mokro na mokro" , nie 

przekraczając 20 m2 w jednym cyklu roboczym. 

Minimalna grubość tynku 8 mm.         

Średnia grubość tynku: 10 mm  

Ciężar nasypowy: ok. 0,8 kg/l 

Uziarnienie: do 1,2 mm 

Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
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Zużycie: 0,8 kg na mm i m2 

Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zależnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 

pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 

Twardość kulkowa: 8 N/mm2 

Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:1,3 N/mm2 

Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 

Ciężar objętościowy: ok. 900 kg/m3 

Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 5 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

- mieszarki do zapraw, 

- agregaty tynkarskie, 

- betoniarki wolno spadowe, 

- pompy do zapraw, 

- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-

88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast 

cement i wapno sucho gaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w 

odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 

stalowych. 

- Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 

nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Warunki przystąpienia do robót 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 

upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

- W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 

montażowych w okresie obniżonych temperatur".  

- Zaleca się chronić świeżo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.  

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, 

tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
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5.2.  Przygotowanie podłoża 

- Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  

 - Spoiny w murach ceglanych: 

a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokość 5 + 10 mm 

b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy można usunąć 10% roztworem szarego mydła lub 

wypalając je lampą benzynową 

c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 

5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-

70/B-10100 p. 3.3.1. 

5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 

5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 

5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 

sposób standardowy. 

5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 

5.3.6. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 

5.3.7. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków 

nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach 

zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 

kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do 

akceptacji. 

Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 

określone w p. 2 niniejszej specyfikacji. 

 

6.2.  Badania w czasie robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 

marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

6.3.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-10100 

p. 4.3 i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakości 

zastosowanych materiałów i wyrobów 
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-prawidłowości przygotowania podłoży 

-mrozoodporności tynków zewnętrznych 

-przyczepności tynków do podłoża 

-grubości tynków 

-wyglądu powierzchni tynku 

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

-wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 

- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w   

stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoża   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 

do spodu stropu. 

- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą. 

- Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 

stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 

obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

 

7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

 

8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 

tynk do niższej kategorii, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 

 

8.3.  Odbiór tynków 

- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją projektową. 

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

nie mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 

dwumetrowej łaty. 

 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
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pomieszczeniu 

- poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 

przenikających z podłoża, pilśni itp. 

b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża 

 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

a) ocenę wyników badań 

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia 

c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 

- przygotowanie zaprawy  

- dostarczenie materiałów i sprzętu 

- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 

4 m 

- przygotowanie podłoża 

- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 

- osiatkowanie bruzd 

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

- wykonanie tynków 

- reperacja tynków po dziurach i hakach  

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

 

 - likwidację stanowiska roboczego. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 
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10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.09.00.00 - Posadzki 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru posadzek. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadków. 

- posadzki właściwe z płytek gresowych, terakotowych lub wykładziny. 

- cokoliki przyścienne. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 

piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 

 

2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

 

2.4.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 

           Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, włóknistych 

wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 

uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i żywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i żywice 
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sztuczne) 

           Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 

           - penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 

           - temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 

- przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o grubości 

20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie 

           - wydłużenie względne przy zerwaniu, nie mniej niż  20mm 

           - spływność z betonu w położeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje się 

- odporność na zamrażanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 na płytę 

stalową – bez pęknięć i odprysków 

           - gęstość pozorna, nie mniej niż 1,5mm 

 

2.5.  Materiały o strukturze antypoślizgowej 

           Wymagania: 

          - dobra przyczepność do betonu, 

          -  właściwości penetracyjne, 

          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 

          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 

          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 

          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 

         

2.6.  Płytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001 

          - grubość                                                                     2-3m 

- masa 1m2                                                                5,5kg 

- twardość wg Brinella                                             1,45-1,75MPa 

- odporność cieplna wg V'cata                                49-59ºC 

- zmiany wymiarów liniowych w temp.80ºC         max 0,4% 

- nasiąkliwość (po 24 godzinach)                           1,5% 

- ścieralność na aparacie Stuttgart                         max 0,13mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła                     0,29W/mºC 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 
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Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

 

5.2.  Wykonanie posadzki z wykładziny i płytek 

Do wykonania posadzek można przystąpić po całkowitym ukończeniu  robót wykończeniowych. 

Przygotowanie podłoży: 

- Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementową 

- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  

- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona.  

- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 

mm na całej długości 2 m łaty kontrolnej. 

- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 

zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 

cementowych włóknem polipropylenowym. 

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15ºC 

i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich 

wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 

- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 

pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak, 

aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm. 

- Arkusze i płytki należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 

wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 

- Arkusze i płytki należy przyklejać całą powierzchnią do podłoża. 

- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci 

fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 

- Arkusze i płytki należy ułożyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 

niż 0,5mm między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 

- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od lini 

prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 

- Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być przyklejone 

na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i wypukłych. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 

określonym w dokumentacji projektowej.  

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 

zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 

robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
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 sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 

 sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-

metrową łatę, 

 sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1mm,  

 sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 

 sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających". 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 

płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 

dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 

grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
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Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w 

stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, 

fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. W przypadku rozbieżności z dokumentacją 

powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie 

odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny) podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane 

ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 

realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektor 

nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 

dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 

czas jej działalności powinna określać umowa.  

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 dokumentację powykonawczą, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać 

oceny wizualnej. 
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Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 

pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 

merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być 

przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli . to  możliwe,   należy   poprawić   wykładzinę   i   przedstawić  ją   ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości 

wykładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 

jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po użytkowaniu 

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 

wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 

pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

 i znakowanie.  

PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne    i    podłogowe.    Definicje, 

 klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B lii.  

PN-EN 176:1996       Płytki    i    płyty    ceramiczne    prasowane    na    sucho    o  małej 
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nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.  

PN-EN 177:1997     Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 

PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997      Płytki    i    płyty ceramiczne ciągnione o niskiej    nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa A I.  

PN-EN 186-1:1998   Płytki  i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  

PN-EN 188:1998      Płytki    i    płyty ceramiczne   o   nasiąkliwości wodnej E>10%.  

                                Grupa A III.  

PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

                                odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 

                                odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 

i sprawdzanie jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 

                                wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 

                               gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i  płyty   ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej.  

PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545 -12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10545 -13:1990   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO 10545 -14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10545 -15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  

PN-EN ISO 10545 -16:2001   Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 101:1994      Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg Rknli Molisn. 

PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
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PN0EN12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

          cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 

zapraw na bazie żywic reaktywnych  

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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              SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                B.10.00.00 - Układanie płytek ceramicznych  

 

1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru glazury. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umożliwiające mające na 

celu pokrycie posadzki płytkami ceramicznymi (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i 

kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 

własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoży, wykonanie okładzin wewnętrznych 

oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według 

metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.     MATERIAŁY 

2.1.  Wyroby podłogowe 

Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót 

okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, 

- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu 
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i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 

na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 

Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001 

- grubość                                                                     2 i 3mm 

- masa                                                                         1m2-5,5kg 

- twardość wg Brinella                                                 1,45-1,75MPa 

- odporność cieplna wg V'cata                                    49-59ºC 

- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80ºC   max 0,4% 

- nasiąkliwość(po 24 godzinach)                                 1,5% 

- ścieralność na aparacie Stuttgart                              max 0,13mm 

- współczynnik przewodzenia ciepła                            0,29W/mºC 

Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 

myjących, wykazują dużą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych 

czynników. Należą do trudno palnych. 

2.2.  Kompozycie klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek podłogowych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 

norm. 

2.3.  Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

- środki ochrony płytek i spoin, 

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4.  Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 

betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót okładzinowych należy stosować: 

- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 

rozprowadzania kompozycji klejących, 

- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

- poziomnice, 

- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 

kompozycji klejących, 

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
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- gąbki do mycia i czyszczenia, 

- wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

4.    ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Podłoża pod okładzinę 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania 

podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 

przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 

wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z 

zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 

wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym 

zatartym na ostro marki M4-M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 

malarskich, 

- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 

łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 

na długości łaty,  

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości 

kondygnacji, 

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2mm na 1m.  

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 

na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 

cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.2.  Wykonanie okładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 

niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 

oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając 

ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  

Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 

kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
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powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą powinna być 

rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od 

wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że 

kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 

wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się elekt 

„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Przed 

całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki 

dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny 

czas jest określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je wodą 

mokrym pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 

powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 

płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 

powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 

narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 

zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 

powierzchni płytek. 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać 

materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. Wszystkie materiały - płytki, 

kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 

norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 

projektowej. Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 

deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 

aprobatach. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 

sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 

robót „zanikających". 
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6.4.  Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 

dotyczących wykonanych okładzin, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 

 prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 

przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 

 sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 

 sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 

przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 

powierzchnia należy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

 sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na 

całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

 sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 

(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 

związania płytek z podkładem, 

 sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 

na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 

dokładnością do 0,5 mm, 

 grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 

lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niżej i opisane w protokóle 

podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 

Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

okładzin, dla których różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekraczać 

2 mm na długości 2 m, 

- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2mm na długości 2 

m, 

- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od l ini i  prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 min na długości całej okładziny. 

- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 

producenta. 

7.    OBMIAR ROBÓT 
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Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieżności z 

dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru 

należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa 

(szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 

nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. 

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli 

umowa taką formę przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 

komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 

czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 projekt budowlany, 

 projekty wykonawcze, 

 dokumentację powykonawcza, 

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 

 protokóły odbioru podłoża, 

 protokóły odbiorów częściowych, 

 instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, 

przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać 

oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i 

pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod 
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względem merytorycznym. Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie 

powinna być przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli to możliwe, należy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości okładziny 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 

usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 

wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 

 ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 

określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po użytkowaniu 

w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 

uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 

pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu k a u c j i  gwarancyjnej, negatywny do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed up ływem ok resu gwarancyjnego zamawia jący  powin ien  zg łos ić  

wykonawcy wszys tk ie  zauważone wady w wykonanych ok ładz inach.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, 

 osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 

 rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 

 oświetlenie tymczasowe, 

 pielęgnację wykonanych okładzin, 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 

 zużycie energii elektrycznej i wody, 

 oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
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10.1.  Normy 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  

PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie.  

PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  

wodnej E>10%. Grupa B lii. 

PN-EN 176:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  

E<3%. Grupa B I. 

PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  

PN-EN 178:1998    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  

PN-EN 121:1997    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  

Grupa A I.  

PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 1.  

PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 2.  

PN-EN 187-1:1998  Płytki   i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o   nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 1.  

PN-EN 187-2:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 2.  

PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A I I I .   

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-EN ISO 10545-1:1999 P ły t k i  i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 

PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  

jakości powierzchni.  

PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą  

pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  

ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  

powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  

PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  

PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  

PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na pęknięcia  

włoskowate płytek szkliwionych.  

PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  

PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  

PN-EN ISO  10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na plamienie.  

PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  

PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw.  

PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 

PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
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PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

cementowych i zapraw do spoinowania  

PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
                                chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
B.11.00.00 - Płyty gipsowo - kartonowe 

 1.      WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obiętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych  

 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Płyty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-79405 - 

wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 

Wymagania techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporn
a 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 
2 Przyczepność 

kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 
odklejenia się od rdzenia 

3 
 
 
 
 
 
 

Wymiary i 
tolerancje [mm] 
 
 
 
 
 
 

grubość 9,5 ±0,5;   12,5±0,5;   15±0,5;    > 18±0,5 
szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000 - 3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych < 5 

4 Masa 1 m2 płyty 9,5 <9,5 - - - 



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

 
 
 
 
 
 

o grubości [kg] 
 
 
 
 
 
 

12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 
15,0 < 15,0 13,5- 16,0 < 15,0 13,5- 15,0 
> 18 < 18,0 16,0- 19,0 - - 

5 Wilgotność [%] < 10,0 
6 Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.] 
- >20 - >20 

7 Nasiąkliwość [%] - - <10 < 10  

8 
 
 
 
 

Oznakowanie 
 
 
 
 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN .......  
data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Grubość 
nominalna 
płyty gipsowej 
[mm] 
 
 
 
 

Odległość 
podpór 1 
[mm] 

 
 
 
 

PRÓBA ZGINANIA 
Obciążenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 
 
 2.2.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest użycie 

wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 

muł. 

 

2.3.  Szpachlówka gipsowa. 

Szpachlówka gipsowa powinna być przygotowana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 

Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. 

 

2.4.  Klapy rewizyjne 

Klapy rewizyjne w odpowiednich konstrukcjach muszą spełniać wymagania odporności ogniowej 

przy działaniu ognia z każdej strony. W stanie wbudowanym wszystkie części klapy rewizyjnej są 

skręcone na stałe ze ścianą. 

-skrzydło klapy składa się z płyty grubości 30mm umieszczonej w kasecie z blachy stalowej, 

skrzydło klapy połączone jest z ramą ze stalowego kątownika za pomocą zawiasów oraz elementu 

ryglującego, 

-między skrzydłem klapy a ramą znajduje się uszczelka pęczniejąca, 

-do wewnętrznej powierzchni skrzydła klapy przykręcona jest płyta, 

-rama z kątownika stalowego przykryta jest pasmami płyty 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt. Wykonawca przystępujący do wykonania 

suchych tynków powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 

sprzętu budowlanego. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1.  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów układanych poziomo na kilku podkładach 

dystansowych. Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 

mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 

 

4.2.  Transport 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 

należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 

transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 

wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie  

5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 

dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" 

oraz górnej - dalej zwanej „warstwą główną. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy, 

składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 

kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 

projektowaniu należy brać pod uwagę następujące czynniki:  

-kształt pomieszczenia: 

-jeżeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 

zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej 

-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe 

 -sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody 

-jeżeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to można zastosować ruszt 

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 

dwuwarstwowe 

-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania 

podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów 

-grubość zastosowanych płyt 

-rozmieszczenia płyt 

-rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt 

-jeżeli przegroda stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. 

     Ruszt takiej przegrody może być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 

Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, ponieważ o 

własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
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5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia płyt  

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe przegrody, należy przy jej wykonywaniu pamiętać o 

podstawowych zasadach: 

-przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 

jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

-ponieważ rzadko zdarza się, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy 

je tak rozmieścić by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 

zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 

-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 

odległość zbliżoną do połowy długości płyty 

-jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa przegrody ma być dwuwarstwowa, to 

drugą warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 

rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

5.1.3. Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera się 

odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 

warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że 

jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 

obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne, 

5.1.4.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 

Na okładziny przegród stosuje się płyty gipsowo-kartonowch zwykle o grubości 25 mm. Jeśli tego 

wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości 

ogniowej. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 

sposób: 

-mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych 

rusztu  

-mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, równolegle do nich dłuższymi 

krawędziami.  

Płyty mocuje się:  

-do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 

-do profili stalowych blacho wkrętami. 

5.1.5.Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych układane na podkładzie z placków. 

Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego należy przestrzegać zachowania 

następujących wymagań: 

a) placki powinny pokrywać ok.20% powierzchni podłoża, 

b) placki powinny być rozmieszczane głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola 

wyznaczonego przez marki kontrolne, 

c) średnica placków powinna wynosić 10-15 cm, a grubość powinna być o kilka milimetrów większa 

niż najbliższych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową. 

W miejscach pod placki mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć wodą, a 

czynność narzucania zaprawy na podłoże powinna być wykonana w ciągu 1-1,5minuty. 

 

5.2.  Montowanie klap rewizyjnych. 

Klapy rewizyjne montuje się do ościeża otworu przy pomocy kotwy. Jest to stalowa kotew wraz z 

metalowym kołkiem rozporowym. Po zabudowaniu, szczelinę między klapą a ścianą należy wypełnić 

zaprawą cementową. 
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6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania w czasie wykonywania robót 

- Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo - kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 

„Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. W szczególności powinna być oceniana: 

 równość powierzchni płyt 

 narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

 wymiary płyt (zgodne z tolerancją) 

 wilgotność i nasiąkliwość 

 obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 

 warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 

-Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości 

ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 

spodu stropu wyższej kondygnacji. 

-Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

-Powierzchnię suchych tynków płaskich stropów oblicza się w nr ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą. 

-Z powierzchni suchych tynków nic potrąca się kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z 

nich jest mniejsza od 0,5 m. 

7.2.  Ilość suchych tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić 

i umyć wodą. 

 

8.2.  Zgodność z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru Roboty 

uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 

 

8.3.  Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. 

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

Sprawdzeniu podlega:: 

-zgodność z dokumentacją techniczną 

-rodzaj zastosowanych materiałów 

-przygotowanie podłoża 

-prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach 

-wichrowatość powierzchni 

Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
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pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny 

powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń 

zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 

siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 

prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 

do 0,5 mm.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni suchego tynku wg ceny jednostkowej, która 

obejmuje:  

-dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze) 

-przygotowanie stanowiska roboczego 

-obsługę sprzętu podręcznego 

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 

4m 

-przygotowanie podłoża 

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

Dla wykonania okładzin z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych 

-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem 

Czynności wykończeniowe: 

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin -     

szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami 

-zabezpieczenie spoin taśmą papierową 

 -szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 

 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-72/B-10122      Roboty okładzinowe. Suche tynki.wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405           Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862     Odporność ogniowa 
PN-B-32250          Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-ISO-9000        seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 – normy dotyczące systemów   
                               zapewnienia jakości zarządzania jakością 
 
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych w budownictwie” - wydanie IV – Kraków 
1996 r. 

Instrukcja montażu płyt gipsowo – kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 
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  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

                              B.14.00.00 - Roboty malarskie                 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót malarskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na  celu  wykonanie  robót malarskich. 

W zakres ich wchodzą:  

- przygotowanie podłoża 

- zagruntowanie  

- malowanie 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 

Do przygotowania farb i szpachli stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 

użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.2.  Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 

1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i 

zanieczyszczeń. 

 

2.3.  Spoiwa bezwodne 

a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i 

odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 

b)pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, 

będącej roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 

dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz 
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o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 

świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

 

2.4.  Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

-wodę – do farb wapiennych 

-terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 

-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 

odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 

wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania. 

 

2.5.  Farby budowlane gotowe 

2.5.1.Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 

Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-

styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 

przez ITB. 

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 

Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 

-wydajność 6-10m2/dm3 

-max. czas schnięcia 8h 

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 

-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 

-rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-biały do 

rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 

2.5.4.Wyroby epoksydowe 

Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 

- wydajność 6-10m2/dm3 

- czas schnięcia 24h 

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 

- wydajność 4,5-5m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 

Emalia epoksydowa chemoodporna - biała 

- wydajność 5-6m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 

-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 

Lakier bitumiczno - epoksydowy 

-wydajność 1,2-1,5m2/dm3 

-czas schnięcia 12h 

2.5.5.Farby olejne i ftalowe 

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 

-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 12h  

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 

-wydajność 6-10m2/dm3 

Farba pęczniejąca 
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-farba ta musi posiadać stosowny certyfikat na odporność ogniową przy wzroście temperatury wg 

krzywej węglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 

-odporne na wibracje, 

Folia zabezpieczająca 

Środek uszczelniający(silikon) 

 

2.6.  Środki gruntujące 

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 

dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 

-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 

2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 

-agregaty malarskie; 

-pędzle, wałki; 

-przenośne zbiorniki na wodę; 

-przenośne rusztowania, drabiny itp. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8ºC. W 

okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po 

zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 

nie może spaść poniżej +1ºC. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 

powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 

-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

-całkowitym ułożeniu posadzek, 

-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
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5.2.  Przygotowanie podłoży 

5.2.1.Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy 

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 

normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 

5.3.  Gruntowanie 

5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 

5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 

farby podkładowe. 

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 

epoksydową.  

     

5.4.  Wykonanie robót malarskich 

5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 

dezynfekujących. 

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowy należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 

odcieniach. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 

robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3s. 
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6.2.  Roboty malarskie 

6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach 

-dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach 

6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5ºC przy wilgotności 

powietrza mniejszej od 65%. 

6.2.3.Badania powinny obejmować: 

-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 

odległości około 0,5 m. 

-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 

-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę należy uznać za 

odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 

-Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 

namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 

miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na 

szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 

jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań z 

dołączonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoża, farb, 

ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 

Ilość robót malarskich w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoża 

Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 

czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 

 

8.2.  Odbiór robót malarskich 

8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 

równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 

braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 

braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 

wykonania. 

8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 

jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru. 

8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym 
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narzędziem powłoki od podłoża. 

8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 

PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.15.00.00 – KONSTRUKCJA DACHU 

          

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru konstrukcji dachu 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie konstrukcji dachu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Drewno klasy C-30 
 
2.1.1 Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych 
norm państwowych.  
Konstrukcja powinna być wykonywana z tarcicy sosnowej lub świerkowej. 
Przed właściwym montażem zaleca się pozostawienie naddatków technologicznych długości 20-
50cm. Zaleca się pobranie wymiarów z natury 
 
2.1.2.Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-81/B-03150 i wg. PN-82/D-94021 
dopuszczalne wady drewna w tarcicy konstrukcyjnej sortowanej wytrzymałościowo metodami 
wizualnymi: 
 sęki bez względu na jakość, wyrażone wskaźnikiem sękatości Usęk<1/3-<1/4, 
 skręt włókien <10%, 
 zgnilizna – niedopuszczalna, 
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 chodniki owadzie – niedopuszczalne, 
 przeciętna szerokość słojów 6mm, 
 krzywizna podłużna płaszczyzn:  30mm – w tarcicy o grubości < 38mm, 

10mm – w tarcicy o grubości > 75mm, 
-     krzywizna podłużna boków:  10mm – w tarcicy o szerokości < 75mm, 
       5mm – w tarcicy o szerokości  > 250mm, 

 wichrowatość – 6% szerokości sztuki, 

 krzywizna poprzeczna – 4% szerokości sztuki, 

 nierówność płaszczyzn i boków – płaszczyzny powinny być wzajemnie równoległe, boki tarcicy 
obrzynanej powinny być prostopadłe do płaszczyzn, odchylenia od równoległości powinny 
mieścić się w granicach dopuszczalnych odchyłek grubości i szerokości, 

 nie prostopadłość czół - niedopuszczalna 
 
2.1.3 Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić: 

 dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem  - nie więcej niż 20% 

 dla konstrukcji na otwartym powietrzu – nie więcej niż 23% 

 dla konstrukcji klejonych – nie więcej niż 15% 
 
2.1.4 Wymiary i tolerancje tarcicy 
1). Odchyłki wymiarowe dla desek nie powinny być większe niż:  

 w długości +50mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i -20mm najwyżej w 20% sztuk badanej 
tarcicy, 

 w szerokości +3mm w dowolnej liczbie sztuk i -1mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii 
tarcicy, 

 w grubości +1mm w dowolnej liczbie sztuk tarcicy i –1mm najwyżej w 20% sztuk badanej partii 
tarcicy, 
     

2). Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości bali należy przyjmować jak dla desek,  
3). Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości łat nie powinny być większe niż: 

 dla łat o wymiarach poniżej 50mm: na grubości +1,0 i -1,0mm najwyżej w 20% sztuk badanej 
partii tarcicy, a na szerokości +2,0mm i -1,0mm, 

  dla łat o wymiarach poniżej 50mm: na grubości  i szerokości +2,0 i -1,0mm najwyżej w 20% 
sztuk łat badanej partii. 
 

4). Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości krawędziaków stosowanych do konstrukcji nie 
powinny być większe niż +3,0mm- -2,0,,. 
 
5). Odchyłki wymiarowe na grubości i szerokości belek nie powinny być większe niż +3,0mm i -2,-
mm.  
  
2.1.5 Zabezpieczenie przed wilgocią 

 Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed 
długotrwałym nawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonania. Części konstrukcji 
podlegające zabezpieczeniu przed wilgocią powinny być zaznaczone w dokumentacji 
technicznej. 

 Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych 
materiałów chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem 
wilgoci z tych materiałów i elementów – za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 

 Części i elementy budynków wykonane z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny 
być zabezpieczone  przed nadmiernym zawilgoceniem (np. W łązienkach, kuchniach, 
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pomieszczeniach technologicznych) przez izolację przeciwwilgociową lub zastosowanie 
właściwego rozwiązania konstrukcyjnego. 
Rozwiązanie konstrukcyjne powinno umożliwiać odsychanie konstrukcji lub jej okresowe 
wietrzenie. 

 Środki zabezpieczające przed wilgocią oraz sposób wykonania zabezpieczeń przed wilgocią 
elementów i konstrukcji powinny być dostosowane do rodzaju konstrukcji, użytych do nich 
materiałów budowlanych oraz warunków środowiskowych, w jakich konstrukcja z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych będzie eksploatowana. 

 Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 
powinny odpowiadać normom państwowym. 

 Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych w pomieszczeniach na pobyt stały ludzi nie mogą powodować 
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.    

 
2.1.6 Zabezpieczenie przed ogniem 

 Środki i materiały do zabezpieczeń przed ogniem powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie normami państwowymi. 

 Stosowanie środków i materiałów do zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji drewnianych 
powinno być określone w instrukcji technologicznej uzgodnionej z właściwą instytucją naukowo 
- badawczą. 

 
2.1.7 Zabezpieczenie przed korozją chemiczną 

 Środki i materiały do wykonywania zabezpieczeń chemoodpornych konstrukcji z drewna oraz 
materiałów drewnopochodnych powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie 
przez upoważnioną instytucję i nie powodować zanieczyszczeń pomieszczeń związkami 
chemicznymi szkodliwymi dla zdrowia. 

 
2.1.8 Zabezpieczenie przed korozją biologiczną 

 Wszystkie elementy z drewna i materiałów drewnopochodnych stosowane w budownictwie 
powinny być zabezpieczone przed korozją biologiczną. 

 Jakość zabezpieczeń powinna spełniać wymagania określone w normach państwowych. 

 Środki chemiczne do zabezpieczeń elementów i konstrukcji z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych przed korozją biologiczną i owadami nie powinny powodować korozji 
łączników metalowych.   

 
2.2 Łączniki i połączenia elementów konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
2.2.1 Połączenia na gwoździe 

 do złączy konstrukcyjnych należy stosować gwoździe okrągłe i kwadratowe, odpowiadające 
normom państwowym. 

 Średnica gwoździ powinna wynosić: 
- w elementach drewnianych – 1/6 do 1/11 grubości elementów łączonych, 
- w elementach złączy z twardych i bardzo twardych płyt pilśniowych oraz ze sklejki o grubości 
do 8mm – 2 do 4 mm, 
- w elementach złączy ze sklejki o grubości ponad 8mm – 2,5 do 4,5 mm, 
- w elementach złączy z płyt wiórowych o grubości ponad 25mm – 2,5 do 5mm. 

 Minimalna grubość elementów drewnianych złączy nie powinna być mniejsza niż określona 
wzorem: t=d(3+0,8d)>19; gdzie d – średnica gwoździa. 
Minimalna grubość niedrewnianych elementów złączy na gwoździe powinna wynosić: ze stali 
2mm, ze sklejki 8mm, z twardych płyt pilśniowych 5mm, z płyt wiórowych 10mm. 

 W złączach, w których gwoździe pracują na zginanie i docisk, minimalna liczba gwoździ wynosi 
4. Gwoździe powinny być wbijane nie mniej niż w dwóch szeregach i 2 rzędach. 
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 Przy połączeniach elementów drugorzędnych, np. Krzyżulców usztywniających w 
stemplowaniach i rusztowaniach, minimalna liczba gwoździ wynosi 2. 

 Przy konstruowaniu połączeń na gwoździe wymagane jest sprawdzenie ich według PN-81/B-
03150.03. 

 Minimalna grubość blach stalowych w węzłach i stykach gwoździowanych nie powinna być 
mniejsza niż 2mm. 
 
  

2.2.2 Połączenia na sworznie i śruby 

 Do wykonania złączy na sworznie należy stosować sworznie ze stali węglowej walcowanej o 
średnicy 10-24mm odpowiadającej asortymentom znormalizowanych nakrętek o podkładek. 
Dopuszcza się sworznie z innych materiałów po określeniu ich przydatności według BN-
80/7159-04. 

 Do wykonania złączy na śruby należy stosować śruby o średnicy minimum 10mm 
odpowiadające normom państwowym. Dopuszcza się stosowanie innych śrub po określeniu 
ich przydatności dla danego złącza. 

 Sworznie i śruby należy rozmieszczać w złączu według układu prostokątnego lub 
przestawionego. 

 W złączach rozciąganych, z każdej strony złącza liczba sworzni nie powinna być mniejsza niż 
4. W węzłach dźwigarów kratowych dopuszcza się mniejszą liczbę sworzni, lecz nie mniejszą 
niż 2, przy czym należy zastosować co najmniej jedną śrubę ściągającą. Sworznie powinny być 
rozmieszczone możliwie symetrycznie do osi łączonych elementów. 

 W złączach rozciąganych co najmniej 25% sworzni należy zastąpić śrubami ściągającymi o tej 
samej średnicy co sworznie. W połączeniach elementów drewnianych z nakładkami stalowymi 
liczba to powinna wynosić minimum 50%. We wszystkich przypadkach liczba śrub 
ściągających w złączu nie powinna być mniejsza niż 3 sztuki (2 sztuki przy końcach nakładek i 
po jednej sztuce przy styku). Nagwintowana część śruby nie powinna być  wpuszczona w 
drewno. Śruby ściągające powinny mieć od główką i nakrętką odpowiednie podkładki. W 
złączach ściskających należy stosować minimum 2 śruby ściągające po każdej stronie styku. 

 Sworznie lub śruby w złączach należy osadzać w otworach o średnicy 0,97 średnicy sworznia 
lub śruby. 

 Wilgotność elementów drewnianych łączonych na sworznie i śruby nie powinna być większa 
niż 18%.  Wilgotność elementów z materiałów drewnopochodnych nie powinna być większa niż 
10%. 

3. SPRZĘT 

Sprzęt do transportu i montażu 
Do transportu i montażu należy używać podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

4. TRANSPORT 

 Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu oraz zniszczenia. Przy ruchu po 
drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 
drogowego. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 Gotowe wiązary powinny być (w miarę możliwości) przechowywane w osłoniętych 
pomieszczeniach lub zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Powinny być one 
ułożone na podkładach w stosy i rozdzielone przekładkami. Jeżeli ze względu na duże wymiary 
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zachodzi konieczność składowania wiązarów na otwartym powietrzu, stosy należy przykrywać 
papą, folią z tworzyw sztucznych lub w inny sposób zabezpieczyć przed opadami 
atmosferycznymi. 

 Wiązary i elementy składowe powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
w czasie transportu. Śruby, ściągi itp. Powinny być skręcone przed załadowaniem. Po 
wyładowaniu należy dokonać przeglądu tych części, usunąć ewentualne uszkodzenia i 
ponownie dokręcić śruby, ściągi itp. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Więźba dachowa 
 Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
 Przy wykonywaniu znacznej liczby jednakowych elementów konstrukcyjnych należy stosować 

wzorniki (szablony) z ostruganych desek o wilgotności nie większej niż 18%, ze sklejki lub z 
twardych płyt pilśniowych. Dokładność tę należy sprawdzić przez próbny montaż, a następnie 
sprawdzać okresowo za pomocą taśmy stalowej. 

 Długość elementów wykonanych według wzornika nie powinna różnić się od długości 
projektowanych więcej niż 0,5mm. 

 Jeżeli zachodzi konieczność obróbki końców elementów podczas montażu, długości powinny 
być większe od długości projektowanych. Nadmiar ten jest zależny od sposobu obróbki końców 
elementów. 

 Połączenie krokwi połaci trójkątnych (tzw. kulawek) z krokwiami narożnymi (krawężnicami) 
powinny być wykonywane na styk i zbite gwoździami. 

 Połączenia krokwi z krokwiami koszowymi powinny być wykonywane przez przybicie do krokwi 
koszowej końców krokwi opartych na niej we wrębie. Można również stosować wyżłobienia 
krokwi koszowej, przybijając krokwie do jej płaszczyzn bocznych.  

 Dopuszcza się następujące odchyłki w rozstawie wiązarów pełnych lub krokwi: 
-  ±2cm w osiach rozstawu wiązarów, 
-  ±1cm w osiach rozstawu krokwi. 

 Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane co najmniej jedną warstwą papy.      

Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
Należy je wykonywać ręcznie przy użyciu narzędzi elektromechanicznych. 
 
5.1.1 Wiązary dachowe o dużej rozpiętości 

 Wiązary należy montować na roboczych pomostach montażowych wykonanych na 
wyrównanym i wypoziomowanym podłożu, zabezpieczonym przed osiadaniem podczas robót. 
Deski pomostu powinny mieć wilgotność nie większą niż 18% i być jednostronnie ostrugane. 

 Dopuszczalne odchyłki od wymiarów projektowanych przy nanoszeniu ich na pomost 
montażowy powinny wynosić: 
a) w konstrukcjach o rozpiętości do 15m: 
±5mm na długości przęsła, 
±2mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara, 
b) w konstrukcjach o rozpiętości ponad 15m: 
±10mm na długości przęsła, 
±4mm w odległości pomiędzy węzłami oraz na wysokości wiązara. 

 Przed podnoszeniem wiązarów należy zabezpieczyć je przed wyboczeniem lub zwichrowanie, 
a węzły przed rozluzowaniem połączeń i przesuwem w płaszczyźnie lub poza płaszczyzną 
wiązara. Elementy smukłe należy przed podniesieniem czasowo usztywnić dodatkowymi 
prętami, rozpórkami, uchwytami itp. Miejsca zawieszenia wiązara za pomocą uchwytów 
linowych powinny być tak dobrane, aby podczas jego transportu na miejsce ułożenia we 
wszystkich prętach występowały siły o takich samych znakach, jakie będą występowały w 
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okresie użytkowania konstrukcji oraz aby nie została naruszona sztywność węzłów; siły w 
prętach nie powinny być większe niż otrzymane z obliczeń statycznych.  

 Miejsca zaczepienia uchwytów linowych powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi za pomocą podkładek. 

 Wiązary ustawione na podporach powinny być niezwłocznie połączone tężnikami stałymi lub 
stężeniami tymczasowymi i zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Usunięcie 
zawieszenia wiązara z haka dźwigu montażowego przed zabezpieczeniem stateczności 
wiązara jest niedopuszczalne. 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów przed trwałym zamocowaniem wynoszą: 
 ±10mm w rozstawie osiowym wiązarów w rzucie poziomym, 
 0,5% wysokości wiązara na odchylenie płaszczyzny wiązara od pionu, 
 ±10mm w osiach węzłów podporowych od osi podpór, 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów wiązarów po trwałym zamocowaniu wynoszą: 
a) w długości wiązara: 
±20mm przy rozpiętości do 15m, 
±30mm przy rozpiętości ponad 15m, 
b) w wysokości wiązara: 
±10mm przy rozpiętości do 15m, 
±20mm przy rozpiętości ponad 15m, 
c)  ±5mm w odległości między węzłami (mierzonej wzdłuż pasa). 

 
5.1.2 Deskowanie połaci dachowych 

 Na deskowanie należy stosować deski  III klasy jakości tarcicy ogólnego przeznaczenia albo 
klasy MKG lub KS tarcicy wytrzymałościowo sortowanej, bez murszu, o grubości nie mniejszej 
niż 25mm. W technicznie uzasadnionych przypadkach przy zagęszczonym rozstawie krokwi 
dopuszcza się deski o grubości 19 lub 22mm. Szerokości desek nie powinny być większe niż 
18cm. W deskach niedopuszczalne są otwory po sękach o średnicy większej niż 20mm. 

 Deski powinny być powleczone ze wszystkich nietoksycznymi preparatami grzybobójczymi, 
ułożone prawą stroną (dordzeniową) ku dołowi i przybite do każdej krokwi dwoma gwoździami. 
Długość gwoździa powinna powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. 
Czoła desek powinny stykać się tylko na krokwiach. W przypadku użycia desek z oflisami 
górne płaszczyzny pokrycia z desek powinny być bez oflisów. 

 Deskowania stanowiące podkład pod pokrycie papowe powinny być układane na styk  lub 
przylgę. Odstępy między deskami pod pokrycie z blachy ocynkowanej mogą wynosić nie więcej 
niż 5cm, a z blachy cynkowej nie więcej niż 4cm. Przy kryciu blachą cynkową w łuskę lub w 
karo deskowanie powinno być szczelne (łączenie desek na styk). 

 Niezależnie od rodzaju pokrycia (również w przypadkach łacenia połaci dachowych) za 
kominami powinny być wykonane – od strony spływu wody po połaci dachowej – odboje 
(kozubki), tj. Deskowania ułożone ze spadkami umożliwiającymi spływ wody na boki poza 
komin. Deski odbojów, koszy, okapów, latarni itp. Powinny być układane na styk. 
  

5.1.3 Łacenie połaci dachowych 
 Łaty nie powinny mieć przekroju mniejszego niż 38x38mm. 
 Łaty ułożone poziomo powinny być przybite do każdej krokwi jednym gwoździem okrągłym 

40x100mm lub kwadratowym 35x100mm. Długość gwoździa powinna być co najmniej 2,5 raza 
większa niż grubość łaty. 

 Styki łat powinny znajdować się na krokwi. Odchylenia od wymaganego położenia desek nie 
powinno być większe  niż 2mm na 1m i 30mm na całej długości dachu. Wzdłuż okapu powinna 
być umocowana deska lub łata grubsza od łaty podkładu o grubość dachówki.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej wymaganiami. 
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Roboty podlegają odbiorowi częściowemu w trakcie prowadzenia robót lub/i odbiorowi po 
zakończeniu robót. 
Odstępstwa od postanowień projektu powinny być uzasadnione zapisem w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór  techniczny albo innym równorzędnym dowodem. 
Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych jest sprawdzenie jakości: 

 wbudowanych materiałów, 

 wykonania elementów przed ich zmontowaniem, 

 gotowej konstrukcji. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 

 sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganiami  podanymi w dokumentacji 
technicznej, 

 sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów poszczególnych 
elementów konstrukcji należy przeprowadzać za pomocą pomiaru taśmą lub inną miarą 
stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich zgodności z dokumentacją techniczną 
i wymaganiami podanymi w niniejszej specyfikacji. 

 sprawdzenie wilgotności drewna.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 i m 3 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Szczegółowe zasady odbioru 
robót zgodnie z umową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Normy 

PN-81/B-03150.00        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  

    statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 

PN-81/B-03150.01        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  

    statyczne i projektowanie. Materiały. 

PN-81/B-03150.02        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  

    statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 

PN-81/B-03150.02        Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia  

    statyczne i projektowanie. Złącza. 

PN-75/D-01001  Tarcica. Podział, nazwa i określenia. 

PN-65/D-01006  Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji  

    drewna. 
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PN-79/D-01012  Tarcica. Wady 

PN-82/D-94021  Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami    

    wytrzymałościowymi. 

PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 

PN-88/H-84020  Stal ogólnego przeznaczenia  

PN-59/M-82010  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 

PN-85/M-82101  Śruby z łbem sześciokątnym 

PN-85/M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 

PN-88/M-82144  Nakrętki sześciokątne 

PN-75/M-82151  Nakrętki kwadratowe 

BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem okrągłym i   

     kwadratowym  
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.16.00.00 – POKRYCIE DACHU 

          

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót pokrywczych dachu niezbędnych przy wykonywaniu pokryć dachowych . 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i 

mające na celu wykonanie robót pokrywczych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 

wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Dachówka ceramiczna 
 
2.1.1 blachoDachówka  (w kolorze naturalnej czerwieni) użyta do pokrycia dachu powinna 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych.   
blachoDachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
1. blachodachówka , zakładkowa w kolorze czerwieni naturalnej  
2. Gąsiory w kolorze blachodachówki. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt dopuszczony przez inspektora budowy. 

4. TRANSPORT 
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Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
możliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 

technicznym. 

Każde podłoże pod pokrycie dachowe z papy powinno spełniać następujące wymagania 
dotyczące: 
 równości powierzchni, 
 zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoża i konstrukcji dachu lub stropodachu, 

z tym że dylatacje podłoża  powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu 
(stropodachu) i budynku, 

 uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnią pokrycia z 
okapami, koszami, korytami odwadniającymi itp., 

 osadzenia w podłożu elementów urządzeń odwadniających, 
 wytrzymałości i sztywności podłoży, które zdolne są przenieść również obciążenia dodatkowe 

w trakcie robót budowlano - pokrywczych. 
Podłoże powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe 
lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemożności dotrzymania tego wymagania należy pokrycie 
dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoża warstwą innego 
materiału izolacyjnego. 
 
5.2 Pokrycia z dachówki ceramicznej 

 Roboty dekarskie mogą być wykonywane o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej 
niż -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót pokrywczych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty pokrywcze podlegają zasadom odbioru, który powinien obejmować: 
 odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 
 odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 

określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
 podłoża lub podkładu, 
 dokładność zagruntowania podłoża lub zamocowania podkładu, 
 jakości zastosowanych materiałów, 
 dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
 dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych, 

 Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 

 Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjne) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Normy 

PN-89/B-02361        Pochylenia połaci dachowych 

PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
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                                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 B.17.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE            

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i  

mające na  celu  wykonanie  obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów. 

1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Okapy 

 

2.2. Rynny 

 

Rynny należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 – 0,7 mm. 

Zaleca się arkusze blachy o wymiarach 1000 x 2000 mm. 

 

2.3. Rury spustowe 

 

Do wykonania rur spustowych należy stosować blachę ocynkowaną grubości 0,5 – 0,6 mm lub 

blachę cynkową grubości 0,6 – 0,7 mm. 

 

2.4. Uchwyty rynnowe 

 

W zależności od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika 

metalowego o następujących wymiarach : 

 4 x 25 mm -  średnica rynny do 180 mm, 
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 5 x 25 mm – średnica rynny do 180 mm, 

 5 x 30 mm – średnica rynny większa niż 180 mm 

Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy 

przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Rynny powinny być mocowane do okapu od czoła, a nie wpuszczane pod warstwę izolacyjną. Rynny 

wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone za zakład nie mniejszy niż 20 mm, nitowany 3 lub 4 

nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leżący z 

obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny być łączone na 

zakład nie mniejszy niż 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci 

zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach 

rynnowych, a naroża o kącie mniejszym niż 120° - usztywnione trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym 

do zwoju zewnętrznego. 

Uchwyty rynnowe należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków 

zabetonowanych uprzednio wzdłuż okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50 - 80 cm. 

Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%. 

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 

Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niżej w stosunku do 

linii stanowiącej przedłużenie podłoża tarasu. 

Rynny należy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niż 20 m, licząc odległości 

między sąsiednimi rurami spustowymi. 

Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby 

swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane 

obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 20 mm przy długości rur 

większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być 

większe niż 3 mm. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 

pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na 

całej długości. 

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 20mm, 

a w złączach poziomych na zakłady szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. 

Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach 

nie większych niż 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub gzymsy. 

Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez osadzenie 

w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 
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Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 – 4 cm wykonane z tej 

samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się.  

Prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 
prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 

naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy 

ocynkowanej 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  

  

  

  

Inwestycja:  

  

  

  

Instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, centralne ogrzewanie, 

oraz przyłącza: kanalizacja sanitarna.  

Obiekt:  

  

  

  

  

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

 

Adres:     

  

  

  

  

obręb Babięty Wielkie , gmina Susz, dz. Nr 13/2.  

Inwestor:     

  

  

  

Gmina Susz, 14-240 Susz, ul. Wybickiego 6  

Branża:       

  

  

  

  

SANITARNA I ELEKTRYCZNA 

Projektant:     

                         

   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Listopad 2020 r.  
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Spis treści 

I. SPECYFIKACJA NR S-00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE.  

II. SPECYFIKACJA NR S-01.00.00 - INSTALACJA WODOCIĄGOWA.  

III. SPECYFIKACJA NR S-02.00.00 - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ. 

IV.  IV. SPECYFIKACJA NR S-03.00.00 - INSTALACJA CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA.  

VI. SPECYFIKACJA NR S-06.00.00 - BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI  

SANITARNEJ.  

VII. SPECYFIKACJA NR S-07.00.00 - ROBOTY  ZIEMNE – WYMAGANIA 

OGÓLNE.  

VIII. SPECYFIKACJA NR S-08.00.00 -  ROBOTY  ZIEMNE  WYKOPOWE 

  

  

I. Specyfikacja nr S-00.00.00 - Wymagania ogólne. 

 

Kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane  

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot ST.  

  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej, obręb Babięty Wielkie, 

gmina Susz .  

  

1.2. Zakres stosowania ST.  

  

    Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych stosowanych, jako dokumenty przetargowe i 

kontraktowe przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

  

    Ustalenia zawarte w niniejszej Ogólnej Specyfikacji Technicznej (ST) obejmują 

wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi 

(SST):  

- SST nr S-01.00.00 - Roboty instalacyjne wodociągowe Kod CPV - 45332200-5,  

- SST nr S-02.00.00 - Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej Kod CPV - 45332400-4,  
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- SST nr S-03.00.00 - Roboty instalacyjne centralnego ogrzewania Kod CPV - 45331100-7,  

- SST nr S-04.00.00 - Roboty instalacyjne klimatyzacyjne Kod CPV – 45331221-1,  

- SST nr S-05.00.00 - Roboty przyłącza wodociągowego Kod CPV - 45331100-7,  

- SST nr S-06.00.00 - Roboty przyłącza KS Kod CPV - 45231000-5, - SST nr S-07.00.00 - 

Roboty ziemne – wymagania ogólne, - SST nr S-08.00.00 - Roboty wykopowe.  

  

1.4.  Określenia podstawowe.  

  

  Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco:  

  

1.4.1. Czas na ukończenie - czas na zakończenie robót lub odcinka (w zależności od przypadku), 

tak jak został podany w załączniku do oferty, obliczony od daty rozpoczęcia.   

1.4.2. Data rozpoczęcia - data rozpoczęcia robót określona w umowie   

1.4.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na którą składa się projekt 

budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.   

1.4.4. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót.  

1.4.6. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika Projektu zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 

podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika Projektu.  

1.4.7. Strona - Zamawiający lub Wykonawca, w zależności od kontekstu.  

1.4.8. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie zaakceptowanej 

przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby (lub osób).   

1.4.9. Zamawiający - osoba wymieniona jako zamawiający w Umowie oraz prawni następcy tej 

osoby.  

1.4.10. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i cały personel, który 

Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a który może obejmować personel kierowniczy, 

robotników i innych pracowników Wykonawcy i każdego z Podwykonawców, a także wszelki 

inny personel pomagający Wykonawcy w realizacji Robót.   

1.4.11. Personel Zamawiającego - Inżynier oraz cały inny personel kierowniczy, robotnicy 

i inni pracownicy Inżyniera i Zamawiającego oraz wszelki inny personel podany przez 

Zamawiającego lub Inżyniera do wiadomości Wykonawcy i każdego z Podwykonawców jako 

Personel Zamawiającego  

1.4.12. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych  

(wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  

1.4.13. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
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1.4.14. Podwykonawca - każda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub 

jakakolwiek osoba   

wyznaczona jako podwykonawca dla części Robót oraz prawni następcy każdej z tych osób  

1.4.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem dokumentacji 

projektowej   

1.4.16. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawcę w Umowie lub 

wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg reguł zawartych w Umowie   

1.4.17. Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów 

oraz robót.  

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robót.   

1.4.20. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi   

1.4.21. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane 

Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

1.4.22. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w 

realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.  

1.4.23. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

1.4.24. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  

1.4.25. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania.  

1.4.26. Teren budowy - teren udostępniony przez zamawiającego dla wykonania na nim 

robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  

1.4.27. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 

całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej elementu.  

1.4.28. Węzeł montażowy - miejsce, w którym następuje rozgałęzienie odcinków 

przewodów lub instalowanie elementów uzbrojenia. W skład węzła wchodzą m.in. kształtki, 

złącza, elementów uzbrojenia, itp.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

  

    Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót, 

bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz ich 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i SST, 

a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót.   

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i  

jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 

badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.  

  

    Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy 

spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 

odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca 

odtworzy i utrwali na własny koszt.  

  

1.5.2. Dokumentacja projektowa.  

  

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z 

wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 

dokumentację projektową:  

- Zamawiającego: wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację 

projektową oraz projektową dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane 

Wykonawcy,  

- Wykonawcy: wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą 

Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  

  

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  

  

    Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane 

przez Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji.  

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych 

warunkach umowy”).  

    Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika 

projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.    

 W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów 

określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i 
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dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST. Dane określone w 

dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych 

cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

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

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich  

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do 

ostatecznego odbioru robót.  

    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania 

istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery 

ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji 

kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

    W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 

obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 

których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  

    Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane 

przez Inżyniera/Kierownika projektu. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści 

publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu 

oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 

projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez  

Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 

dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

    Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną. Robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

    Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. W 

miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie 

oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu. Wjazdy i 

wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji 

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem 

projektu.  

    Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez 

umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika projektu, tablic 

informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres 
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realizacji robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje 

się, że jest włączony w cenę umowną.  

  

 1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

  

    Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania 

robót Wykonawca będzie:  

- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.   

    Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych, -  

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, -  

 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, -   możliwością powstania pożaru.  

  

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa.  

  

    Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  

    Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 

składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich.  

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

  

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia.  

  

    Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 

promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 

przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną 

wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego 

oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

    Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

    Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

  

    Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 

właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez  

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 

zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.    

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 

podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 

rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji  

Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową 

mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne 

niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 

mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  

    Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco o wszystkich umowach zawartych 

pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i 

dróg wewnętrznych.  

    Jednakże, ani Inżynier/Kierownik projektu ani zamawiający nie będzie ingerował w 

trakcie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach 

umowy.  

 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów.  

  

    Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń nacisków osi na 

drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca 

uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 

nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 

powiadamiał Inżyniera/Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby 

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 

budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót 

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

1.5.10.Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

  

    Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 

personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

    Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
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budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty 

związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie kontraktowej.  

  

1.5.11.Ochrona i utrzymanie robót.  

  

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót do wydania 

potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera/Kierownika projektu.  Wykonawca będzie 

utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki 

sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do 

momentu odbioru ostatecznego.  

    Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 

Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 

tego polecenia.  

  

1.5.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  

  

    Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze 

centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień 

podczas prowadzenia robót.  

    Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 

nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych 

lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować  

Inżyniera/Kierownika projektu o swoich działaniach, przestawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.   

    Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 

związane z naruszeniem praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 

kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

1.5.13.Równoważność norm i zbiorów prawnych.  

  

    Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i 

przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, 

będą obowiązywać 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 są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 

lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 

wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i 

pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu.   

  Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być 

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do 

zatwierdzenia.  
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1.5.14.Wykopaliska.  

  

    Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne 

pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą 

uważane za własność Zamawiającego.  

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu i postępować 

zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub 

wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym 

i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonywania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy 

zwiększyć cenę kontraktową.  

  

2. Dokumenty budowy.  

  

2.1.  Dziennik budowy.  

  

    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca 

okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

    Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 

jeden pod drugim, bez przerw.  

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera/Kierownika projektu.  

    Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  

- uzgodnienie przez Inżyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach,  

- uwagi i polecenia Inżyniera/Kierownika projektu,  

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
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- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, -   inne istotne informacje o przebiegu robót.  

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

przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.  

    Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy 

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

    Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót.  

  

2.2. Książka obmiarów.  

  

    Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 

ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.  

  

2.3. Dokumenty laboratoryjne.  

  

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 

Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

2.4. Pozostałe dokumenty budowy.  

  

    Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 2.1. - 2.3. 

następujące dokumenty:  

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  

- protokoły przekazania terenu budowy,  

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

- protokoły odbioru robót,  

- protokoły z narad i ustaleń, -   korespondencję na budowie.  

  

2.5.  Przechowywanie dokumentów budowy.  

  

  Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.  

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze 
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dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 

Zamawiającego.  

  

3. Materiały.  

  

3.1. Źródła uzyskania materiałów.  

  

    Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi 

projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki materiałów.  

    Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 

wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

    Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie 

realizacji robót.  

  

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.  

  

    Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu 

wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, 

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i 

samorządowej.  

    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i  

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z 

tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 

dostarczeniem materiałów do robót.  

    Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania 

materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót.  

    Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione 

na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera/Kierownika projektu.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 

żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 

dokumentach umowy. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami 

prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  

  

3.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom.  

  

    Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 
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z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeżeli 

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, 

niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 

przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyka, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i 

niezapłaceniem.  

  

  

  

3.4.  Wariantowe stosowanie materiałów.  

  

    Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań 

wymaganych przez Inżyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 

nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

3.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów.  

  

    Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i 

właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

3.6.  Inspekcja wytwórni materiałów.  

  

    Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez 

Inżyniera/Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 

produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich 

właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod 

względem jakości. W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał 

inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:  

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,  

- Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do 

tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji robót,  

  Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla 

Inżyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji badań w tych 

miejscach.  
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4. Sprzęt.  

  

    Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 

wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

Inżyniera/Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 

powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.    

 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 

projektu.  

    Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 

do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.     Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek 

sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

5. Transport.  

  

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów.  

    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/Kierownika 

projektu, w terminie przewidzianym umową.  

    Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych 

parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

    Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 

terenu budowy.  

  

6.  Wykonanie robót.  

  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami 

umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektu organizacji robót opracowanym przez 

Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu. Wykonawca jest odpowiedzialny 

za stosowane metody wykonywania robót.  

    Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
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wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika projektu.    

 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu 

zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ Kierownika 

projektu.  

    Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Inżyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 

dokładność.  

    Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie 

określonym przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  

  

7. Kontrola jakości robót.  

  

7.1.  Program zapewnienia jakości.  

  

    Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji  

Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia 

jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.     Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać: a)   część ogólną opisującą:  

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  

- sposób zapewnienia bhp.,  

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót,  

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót,  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 

informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  

b)   część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
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- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne,  

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,  

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu,  

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie -urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom.  

  

7.2. Zasady kontroli jakości robót.  

  

    Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik 

projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że 

poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i  

badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.      Minimalne 

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

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.  

    Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że 

wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

      Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do 

pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier/Kierownik projektu będzie 

przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 

urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 

Wykonawca.  

  

7.3. Pobieranie próbek.  

  

    Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 

być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier/Kierownik projektu 
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będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

    Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać 

dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; 

w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek 

będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera  

będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika 

projektu.  

  

7.4. Badania i pomiary.  

  

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 

projektu.  

    Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi  

Inżyniera/Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

7.5. Raporty z badań.  

  

    Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie 

raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości.  

    Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 

zaaprobowanych.  

  

7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

    Inżynier/Kierownik projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 

próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a wykonawca i 

producent materiałów powinien mu udzielić niezbędnej pomocy. Inżynier/Kierownik projektu, 

dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać 

zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań własnych badań 

kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.    

 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może 

zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 

niezależnemu Wykonawcy. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
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7.7. Certyfikaty i deklaracje.  

  

    Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: -  

 Polską Normą, lub  

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST.  

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, 

każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 

jednoznaczny jej cechy.  

    Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, 

a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  Jakiekolwiek 

materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

  

8. Obmiar robót.  

  

8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót.  

  

    Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  

    Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  

Inżyniera/Kierownika projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej 

na 3 dni przed tym terminem.  Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika projektu na piśmie.    

 Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.  

  

8.2.  Zasady określania ilości robót i materiałów.  

  

    Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają 

tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.    

 Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami SST.  

  

8.3.  Urządzenia i sprzęt pomiarowy.  

  

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

zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
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dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to 

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  Wszystkie urządzenia pomiarowe 

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  

  

8.4. Wagi i zasady ważenia.  

  

    Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom SST Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.  

  

8.5.  Czas przeprowadzenia obmiaru.  

  

    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

    Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

    Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

    Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny.  

    Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego 

wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  

  

9. Odbiór robót.  

  

9.1.  Rodzaje odbiorów robót.  

  

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

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

- odbiorowi częściowemu, -   odbiorowi ostatecznemu, -   odbiorowi 

pogwarancyjnemu.  

  

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.  

    

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

   Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót.  

    Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem 

do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.    

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
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w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

  

9.3. Odbiór częściowy.  

  

    Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  

  

9.4. Odbiór ostateczny robót.  

  

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót.  

  

    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.    

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa w punkcie   

  Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności   

Inżyniera/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  

    W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub 

robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego.  

    W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 

SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

  

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.  

  

    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.     Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 

przygotować następujące dokumenty:  

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.  

uzupełniające lub zamienne),  

- recepty i ustalenia technologiczne,  
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- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały),  

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST, -   deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z SST,  

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST,  

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót przyłącza uzbrojenia terenu,  

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej.  

    W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z 

Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 

przez komisję roboty  

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

    Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

  

9.5.  Odbiór pogwarancyjny.  

  

    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.     Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. „Odbiór ostateczny robót”.  

  

10. Podstawa płatności.  

  

10.1.  Ustalenia ogólne.  

  

    Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

  Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.  

    Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 

określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.  

    Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- wartość zużytych materiałów,  

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

    Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
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10.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu.  

  

    Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i 

odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu,  

- opłaty/dzierżawy terenu,  

- przygotowanie terenu,  

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu,  

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  

    Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł,  

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.  

    Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, -   doprowadzenie terenu 

do stanu pierwotnego.  

  

11.  Przepisy związane.  

  

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 

106,  poz. 690 z późniejszymi zmianami).   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami).  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu, rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr108, poz.953 z 

późniejszymi zmianami).   

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

24.09.1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 

budowlanych (Dz. U. z 1998r. Nr126, poz.839 z późniejszymi zmianami).   

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 

Nr169, poz.1650).  
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 II. Specyfikacja nr S-01.00.00 - Instalacja wodociągowa.  

\ 

kod CPV - 45332200-5: Roboty instalacyjne wodociągowe.  

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot SST.  

  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

obręb Babięty Wielkie , gmina Susz.  

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

  

    Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem wewnętrznej 

instalacji wodociągowej.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

    

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody, ciepłej wody i cyrkulacji 

ciepłej wody użytkowej wraz z montażem armatury odcinającej i czerpalnej.  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

  

1.4.1. Instalacja wodociągowa - układ połączonych przewodów, armatury i urządzeń służących 

do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę użytkową, spełniających wymagania 

ilościowe i jakościowe określone w odrębnych przepisach, jakim powinna odpowiadać woda 

pitna.  

1.4.2. Instalacja zimnej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, armatury i 

urządzeń służących do zaopatrywania budynków oraz ich otoczenia, stanowiących całość 

techniczno-użytkową w zimną wodę użytkową; instalacja wewnętrzna zimnej wody rozpoczyna 

się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.   

1.4.3. Instalacja ciepłej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, armatury i 

urządzeń służących do przygotowania i doprowadzania do punktów czerpalnych wody o 

podwyższonej temperaturze, nazywanej ciepłą woda użytkową; instalacja ciepłej wody 

rozpoczyna się za zaworem na zasileniu zimną wodą użytkową urządzenia do przygotowania 

ciepłej wody użytkowej.  
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1.4.4. Instalacja cyrkulacji ciepłej wody - układ powiązanych ze sobą elementów - przewodów, 

armatury i urządzeń służących do utrzymywania normatywnej temperatury ciepłej wody 

użytkowej we wszystkich punktach czerpalnych za pomocą wymuszonego obiegu ciepłej wody 

użytkowej doprowadzania do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze.  

1.4.5. Woda pitna - woda uzdatniona przeznaczona do bezpośredniego spożycia przez ludzi, 

spełniająca normy wyznaczone w tym zakresie.  

1.4.6. Rurociągi - rury (przewody) wraz ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami, złączkami i 

elementami przyłączeniowymi oraz uszczelnieniami.  

1.4.7. Armatura instalacji wodociągowej - wszelkiego rodzaju uzbrojenie rurociągów (zawory 

odcinające, zawory czerpalne, baterie), służące do odcinania, poboru wody oraz sterowania 

przepływem wody wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi i 

uszczelnieniami.  

1.4.8. Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urządzenia (zawory czerpalne, baterie), służące 

do poboru wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej.  

1.4.9. Pozostałe określenia:  

- DN - średnica nominalna,  

- PN - ciśnienie nominalne.  

  

  

2. Materiały.  

  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

2.2. Rury i kształtki.  

    

    Na przewody instalacji wodociągowej należy stosować rury stalowe ze szwem 

wzdłużnym ocynkowane z końcami gwintowanymi (rodzaj powłoki OC1 i OC2) wg normy 

przedmiotowej PN-H-74200:1998 i gatunkowych PN-89/H-84023/07 ze stali 12X lub 

ZN96/0632-08 ze stali 12AI. Rurociągi wody ciepłej powinny być podwójnie ocynkowane. 

Natomiast rozprowadzenie instalacji w mieszkaniach należy stosować rury z PE-Xa .  

W instalacji wodociągowej do łączenia rur stalowych należy zastosować łączniki gwintowane z 

żeliwa ciągliwego białego ocynkowane o następujących właściwościach:  

- do przenoszenia cieczy nie agresywnych w instalacjach wodociągowych,  

- wykonane zgodne z PN-EN 10242:1999 oraz ISO 49:1994,  

- wykonane z żeliwa ciągliwego białego gat. W 40-05 wg PN-EN 1562 i PN-EN 2000,  

- gwintowane wg PN-ISO 7/1 oraz PN-ISO 228/1,  

- powierzchnia ocynkowana ogniowo (zabezpieczona antykorozyjnie),  

- ciśnienie robocze - 2,5 MPa w temp. do 120°C i 2,0 MPa w temp. do 300°C.  

  

    Natomiast do łączenia rur z PE-Xa należy stosować łączniki zaciskowe.  
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2.3.  Armatura.  

  

    Zastosowano zastępującą armaturę dla instalacji wodociągowej:  

- zawory kulowe przelotowe mosiężne do wody PN16,  

- baterie czerpalne umywalkowe ścienne chromowane DN15 mm istniejące, zdemontowane 

i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,  

- baterie czerpalne zmywakowe ścienne chromowane DN15 mm istniejące, zdemontowane i 

zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,  

- baterie czerpalne natryskowe ścienne chromowane DN15 mm z ruchomą wylewką 

istniejące, zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,  

- zawory spłukujące do pisuarów chromowane ze złączką spłukującą DN15 mm istniejące, 

zdemontowane i zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,.   

- zawory płuczkowe chromowane DN15 ze złączką istniejące, zdemontowane i 

zamontowane ponownie po wykonaniu nowej instalacji,  

  

2.4.  Urządzenia.  

  

2.4.1.Podgrzewacz wody.  

  

    Należy zastosować podgrzewacz wody o pojemności 500 l w wersji stojącej do 

centralnego podgrzewania wody użytkowej o następujących cechach:  

- wyprodukowany wg normy DIN 4753-1 ze stali emaliowanej ze świadectwem jakości,  

- powierzchnia zetknięcia ciepłej wody ze zbiornikiem zabezpieczona przed korozją 

warstwą wysokiej jakości emalii i anodą magnezową,  

- ogrzanie ciepłej wody użytkowej poprzez wodny wymiennik ciepła z gładkiej rury, 

wspawany na w połączeniu z zewnętrznym źródłem ciepła lub opcjonalnie za pomocą 

grzałki elektrycznej,  

- izolację termiczną stanowi warstwa 100 mm miękkiej pianki w płaszczu z PCV  

- kolor do wyboru przez Inwestora - dostępny w kolorach: szary, niebieski, pomarańczowy, 

czerwony,  

- wyposażony w: kołnierz do czyszczenia w przedniej części, termometr, mufy na    

 czujniki temperatury, mufę termostatu, mufa GW 1½” dla grzałki elektrycznej,  

- materiał: ST 37.2,  

- spawany automatyczne (WIG i MIG)  

- maksymalne ciśnienie robocze zbiornika: 8 bar,  

- maksymalne ciśnienie próbne: 15 bar  

- maksymalna temperatura robocza: 95ºC,  

- wymienniki ciepła: rura stalowa ST 37.2,  

- maksymalne ciśnienie próbne wężownicy: 25 bar, -   zalecane grzałki: 1,5; 2; 3; 4,5; 6 

kW/230V; 7,5 kW/400V.  

  

2.4.2. Pompa cyrkulacyjna c.w.u.  
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    Należy zastosować pompę cyrkulacyjną bezdławnicową z przyłączem 

gwintowanym Pompy z silnikiem na prąd zmienny i szybkozłączem elektrycznym. Wszystkie 

podzespoły z tworzyw sztucznych mające styczność z przetłaczanym medium odpowiadają 

zaleceniom KTW, dotyczącym ich stosowania w instalacjach wody użytkowej. Izolacja cieplna 

w standardowym wyposażeniu. Ustawienie stopni prędkości obrotowej (3 stopnie prędkości 

obrotowej). Cechy pompy:  

- podłączenie przewodu możliwe z dwóch stron,  

- szybkozłącze z zaciskami sprężynowymi,  

- silnik odporny na prąd przy zablokowaniu,  

- materiały: korpus pompy - brąz, wirnik - tworzywo sztuczne, wał - materiał ceramiczny, 

łożysko: grafit impregnowany żywicą syntetyczną,   

- trzy stopnie prędkości obrotowej do wyboru,  

- temperatura przetłaczanej cieczy - woda użytkowa do 18°dH, max +65°C, w pracy 

krótkotrwałej (2 h) do +70°C, woda grzewcza: -10°C do +110°C,   

- woda użytkowa do 18°dH: maks. +65°C, w pracy krótkotrwałej (2 h) do +70°C, woda 

grzewcza: -10°C do +110°C,  

- przyłącze sieciowe 1~230 V, 50 Hz,  

- średnica znamionowa Rp ½” lub Rp ¾”, przyłącze zaciskowe DN15,  

- max ciśnienie robocze 10 bar,  

- wydajność maksymalna około 6,0 m3/h wysokość podnoszenia maksymalna około  

6,0m s.w. – dokładny dobór patrz dokumentacja projektowa,  

  

2.4.3.Naczynie wzbiorcze c.w.u.  

  

Należy zastosować ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności 20 l:  

- do instalacji i przygotowania c.w.u.,  

- bez armatury przepływowej, odcinającej i opróżniającej,  

- z częściami mającymi kontakt z wodą zabezpieczone przed korozją,  

- z membraną wymienną,  

- kolor niebieski,  

- ciśnienie wstępne 4,0 bar.  

  

2.5.  Tuleje ochronne.  

  

  Na tuleje ochronne należy stosować rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym, 

przewodowe wg PN-79/H-74244, zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie 

antykorozyjne wykonać za pomocą: -  rozpuszczalnika organicznego,  

- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),  

- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa).    

 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową PVC-U a rurą ochronną stalową należy wypełnić 

elastyczną pianką poliuretanową NHR-25 o następujących właściwościach: -   gęstość 

pozorna - 25-29 kg/m3,  

- twardość - 60-90 N,  
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- elastyczność - min 55%,  

- wytrzymałość na rozciąganie - min 80 kPa, -   wydłużenie przy zerwaniu - min 80 

%.  

  

2.6.  Izolacje.  

  

Dla przewodów prowadzonych po ścianach budynku należy stosować izolację z 

półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PVC o następujących 

właściwościach:  

- grubość izolacji – dla zimnej wody 20 mm, dla ciepłej wody i cyrkulacji do DN20 – 

grubość 20 mm, powyżej DN20 – grubość równa średnicy nominalnej,  

- gęstość pozorna izolacji (rdzenia) - 20 kg/m3,  

- współczynnik przewodności cieplnej - 0,035 - 0,036 W/mK (40°C)   i 0,032 W/mK 

(10°C),  

- odporność na temperaturę - +135°C, -   klasyfikacja ppoż. - materiał samogasnący.  

  

Dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych należy zastosować otulinę 

izolacyjną wykonaną z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej 

z powierzchniową warstwą ze wzmocnionego polietylenu o grubości około 0,05 mm w kolorze 

czerwonym, zabezpieczającą instalację przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-

wapiennej i chroniącą izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Otuliny te 

umożliwiają swobodny przesuw rurociągów spowodowany wydłużeniami cieplnymi.   

Należy zastosować otuliny o grubości 6 mm zarówno dla przewodów wody ciepłej  i 

zimnej, montowane przed montażem rurociągu i łączone przy użyciu taśmy izolacyjnej 

(czerwonej) lub kleju.  

Otuliny te powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: -  

 gęstość - 30 ÷40 kg/m3,  

- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C -  

 temperatury pracy od -80 do +95°C.  

  

3. Sprzęt.  

  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych.  

  

  Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się 

możliwością wykorzystania następującego sprzętu: -  wyciąg,  

- żuraw okienny przenośny,  

- ciągnik kołowy 40-50 KM (29-37 kW),  

- samochód dostawczy 0,9 t,   
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- samochód skrzyniowy do 5 t,  

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,  

- betoniarka 150 dm3,  

- elektronarzędzia,  

- nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, -   sprzęt pomocniczy.  

    Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu 

instalacji z w/w rodzajów rur.  

  

  

4. Transport.  

  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

4.2. Transport rur.  

  

    Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.   

Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi częściami 

środków transportu np. śruby, łańcuchy itp.  

    W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. 

nylonowe. Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych 

zapakowanych wiązkach należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych.  

  

4.3. Transport pozostałych materiałów.  

  

    Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne 

powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed 

uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z zaleceniami producenta.  

  

5. Składowanie materiałów.  

  

5.1. Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

5.2. Składowanie rurociągów.  

  

    Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 
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spełnienie wymogów bhp.  

    Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm 

tylko w wiązkach. Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając 

końcówki rur kapturkami ochronnymi. Ni można dopuścić do zrzucania rur oraz zabronione jest 

ciągnięcie wiązek lub pojedynczych rur.  

  Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.   Należy 

zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze zewnętrznej.  

  

5.3. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów.  

  

    Urządzenia i armatura powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

    Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i 

inne) powinny być składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach 

zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 

łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je przechowywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż.  

  

6. Wykonanie robót.  

  

6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

6.2. Montaż rurociągów instalacji wodociągowej.  

  

6.2.1.Roboty przygotowawcze do montażu rurociągów.  

  

    Roboty przygotowawcze obejmują:  

- przebicie otworów w ścianach i stropach pod przejścia rurociągów i obsadzenie tulei 

ochronnych stalowych, po wcześniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z 

obmurowaniem wykonanych przejść i późniejszą izolacją przestrzeni pomiędzy tuleją, a 

rurą przewodową za pomocą elastycznej pianki poliuretanowej,  

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 

wykucia bruzdy i mechaniczne lub ręczne wykucie bruzdy z wyrównaniem ścianek.  

   

6.2.2.Montaż rurociągów stalowych ocynkowanych i rurociągów z PE-Xa.  

  

Przewody należy prowadzić w posadzce w lokalach mieszkalnych oraz pod sufitem i w 

pionie technicznym specjalnie przygotowanym na infrastrukturę techniczną. Rury powinny 

być zakotwione i przymocowane tak, aby siły powstające wskutek przyrostu temperatury 

były przeniesione przez punkt stały na konstrukcję budynku. Maksymalny dopuszczalny 

rozstaw między punktami stałymi wynosi 6 m.   
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Punkty przesuwne instalacji należy wykonywać w odległości od 1,0 do 1,5 m. W 

szczególności rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, należy 

montować wg poniższego schematu:  

- wyznaczyć miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów,  

- wykuć otwory i obsadzić uchwyty,  

- przecinać i gwintować rury,  

- zamontować rury i łączniki z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym,  

- zaślepić wyloty rur korkami.  

  

6.3.  Montaż urządzeń i armatury.  

  

    Urządzenia i armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji 

pionowej lub poziomej. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty 

stałe, które zabezpieczą armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z 

wydłużeń cieplnych rurociągów.   

    

    Montaż naczynia wzbiorczego należy przeprowadzić wg poniższego 

schematu: -   wyznaczenie miejsca montażu naczynia wzbiorczego,  

- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z jego 

wypoziomowaniem,  

- przecięcie i przygotowanie powierzchni rur i łączników do połączeń gwintowanych,  

- połączenie naczynia wzbiorczego z instalacją poprzez skręcenie i uszczelnienie połączeń 

gwintowanych.  

  

      

Montaż pompy cyrkulacyjnej należy przeprowadzić wg poniższego schematu:  

- wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosiężnych przygotowanie 

elementów do gwintowania,  

- wiercenie otworów w ścianie, wbicie kołków rozporowych i wkręcenie części 

gwintowanych uchwytów stalowych,  

- ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociągu i 

skręcenie uchwytów,  

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie połączeń 

gwintowanych,  

- podłączenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po 

napełnieniu instalacji wodą, np. po zakończeniu próby szczelności.  

  

  Armaturę należy montować za pomocą połączeń gwintowanych przy użyciu materiałów 

uszczelniających wg poniższego schematu:  

- sprawdzenie działania armatury,  

- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem 

gwintów materiałem uszczelniającym, -  skręcenie połączenia.  
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6.4.  Montaż izolacji rurociągów.  

  

Przewody prowadzone po ścianach budynku należy izolować otulinami z pianki  

poliuretanowej w płaszczu z PVC z nacięciem wzdłużnym, które montuje się przez nakładane na 

odcinki rurociągu i łączenie za pomocą taśmy samoprzylepnej. Otuliny po założeniu na rurę 

skleja się, zdzierając pasek ochronny z folii. Miejsce łączenia dodatkowo wzmacnia się co 20 

cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja się taśmą samoprzylepną, 

zakończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami aluminiowymi i skręca 

miękkim stalowym drutem.  

  Izolację rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych należy wykonać jako otuliny z 

pianki polietylenowej metodą izolowania w trakcie montażu rurociągu wg poniższego 

schematu:  

- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,  

- nałożenie otuliny na rurę z wykorzystaniem kapturków montażowych, -   formowanie 

kształtek z odcinków prostych otulin, -   klejenie styków poprzecznych otulin taśmą.  

  

6.5.  Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych.  

  

    Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejściach 

przewodów przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na 

oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane tuleje należy pokryć dwoma 

warstwami farby podkładowej oraz jedną warstwą farby nawierzchniowej.  

  

7. Kontrola jakości robót.  

  

7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

7.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji wodociągowej.  

  

    Badanie szczelności instalacji przeprowadza się zgodnie z PN-81/B-10200.  

   Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) 

podlegająca badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy 

wykonywać przy dodatniej temp. zewnętrznej, a budynek, w którym znajduje się instalacja 

nie może być przemarznięty.  

    Od instalacji wody ciepłej należy odłączyć urządzenia zabezpieczające przed 

przekroczeniem ciśnienia roboczego.  

    Po napełnieniu instalacji wodą zimną i odpowietrzeniu należy dokonać starannego 

przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławic), w celu sprawdzenia, czy nie występują 

przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania 

szczelności.  

    Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 

powinna być wyposażona w zbiorniki wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.    
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 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy o zakresie 

wskazań o 50% większym od ciśnienia próbnego.  

    Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować w wysokości półtora krotnego 

ciśnienia roboczego, lecz nie mniej niż 10 barów.  

  

7.3.  Badanie odbiorcze szczelności instalacji ciepłej wody i cyrkulacji ciepłej wody.  

  

    Instalację c.w. i c.c.w., po badaniu szczelności wodą zimną należy poddać badaniu 

szczelności wodą ciepłą o temp. 60˚C, przy ciśnieniu roboczym.  

  

7.4.  Badania odbiorcze urządzeń i armatury odcinającej.  

  

  Badania urządzeń i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie doboru 

urządzeń i armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem oraz 

sprawdzenie szczelności zamknięcia i poprawności działania, połączeń urządzeń i armatury, 

poprawności i szczelności montażu głowicy armatury oraz urządzeń.  

  

8. Obmiar robót.  

  

8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

8.2. Jednostka obmiarowa.  

  

    Jednostką obmiarową wykonanych instalacji jest m (metr).  

    Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.   

  

9. Odbiór robót.  

      

9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej S-

00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

9.2. Warunki odbioru robót.  

  

    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.  

  

10. Podstawa płatności.  

    

10.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności.  
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    Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

  

10.2. Cena jednostki obmiarowej.  

  

    Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,   

- wytyczenie tras,  

- wyznaczenie miejsc montażu armatury i urządzeń,  

- montaż rur, kształtek, przyłączeń,  

- wykonanie przejść przez przegrody budowlane,  

- wykonanie izolacji rurociągów,  

- wykonanie próby szczelności instalacji,  

- pomiary i badania kontrolne,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

  

11. Przepisy związane.  

  

11.1.  Normy.  

  

- PN-89/H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.  

- PN-H-74200:1998 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

- PN-EN 671-1:2002 - Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 1: Hydranty 

wewnętrzne z wężem półsztywnym.  

- PN-EN 671-3:2002 -  Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne Część 3: Konserwacja 

hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko 

składanym.  

- PN-76/M-75001 - Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.  

- PN-85/M-75002 - Armatura przepływowa.  

- PN-67/M-75235 - Armatura domowej sieci wodociągowej. Kurki przelotowe mosiężne - PN-

EN 1562 - Odlewnictwo. Żeliwo ciągliwe. - PN-EN 10242:1999 - Gwintowane łączniki 

rurowe z żeliwa ciągliwego.  

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

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej.  

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i konstrukcyjne.  
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 III. Specyfikacja nr S-02.00.00 - Instalacja kanalizacji sanitarnej.  

 

Kod CPV - 45332400-4: Roboty instalacyjne kanalizacji sanitarnej.  

  

1. Wstęp.  

1.1. Przedmiot SST:  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

obręb Babiety Wielkie , gmina Susz.  

  

1.2. Zakres rzeczowy wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej, według projektu 

budowlanego, obejmuje:    

a).   Instalację kanalizacji sanitarnej,   

b).   Usytuowanie i montaż przyborów sanitarnych i baterii.  

  

1.3. Zakres stosowania SST.  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy 

zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.   

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności  umożliwiające 

i mające na celu wykonanie wszystkich robót w zakresie instalacji kanalizacji wewnętrznej. 

Obejmuje prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem robót montażowych,  

Zakres obejmuje również:   

- zbiory wymagań w zakresie wykonania branżowych robót montażowych,   

- wymagania w zakresie właściwości materiałów,   

- zakres sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót w 

ujęciu technologicznym,   

- zakres określenia zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji 

przedmiaru,   

- zakres wskazania podstaw określających zasady przedmiarowania lub opis zasad 

przedmiarowania,  

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za sposób i jakość wykonania oraz za ich zgodność 

z Dokumentacja Projektową, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

normami (PN), certyfikatami i świadectwami I.T.B.,  Specyfikacją Techniczną oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.   

  

1.4. Zakres robót objętych ST.  
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- Wykopy ręczne wewnątrz budynku dla potrzeb kanalizacji podpodłogowej w gruncie  

kategorii III,  

- Montaż rur kanalizacji zewnętrznej, przyłącza i kanalizacji podpodłogowej łącznie z 

podsypką 15cm, obsypką 30cm ponad rury oraz próbami szczelności,  

- Wyposażenie instalacyjne obejmuje piony i rury z PVC , wpusty podłogowe z PCW .   

- Po wykonaniu robót montażowych wykonać próbę szczelności.  

   

1.4.1. Wyposażenie budynku zapewniają podstawowe przybory sanitarne:   

- umywalki porcelanowe,   

- miski ustępowe porcelanowe ,   

- zlewozmywaki dwukomorowe,   

- brodziki natryskowe z kabinami,   

- wanny,  

  

1.5. Zakres rzeczowy specyfikacji określa:   

- Wewnętrzną instalację kanalizacyjną  wykonać z rur PVC Ø160 , 110 , 75, 50 mm  

- Przybory sanitarne łączyć podejściami odpływowymi za pomocą łączników i kształtek 

przynależnych do projektowanego systemu,  

- Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur PVCo średnicy Ø160 Ø110 Ø75 Ø50mm,  

- Wywiewki dachowe PCV lub przynależne do systemu pokrycia dachowego,  

- Wyczystki rewizyjne o średnicy Ø 75mm Ø 110mm, Ø 160mm,  

- Wpusty podłogowe PVC Ø 50mm  

  

2. Materiały.  

  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

2.2. Rury.  

  

Każdy materiał musi mieć atest wytwórcy stwierdzający zgodność jego wykonania z  

Polskimi Normami (PN), normami branżowymi (BN), instrukcjami szczegółowymi, katalogami 

materiałów i urządzeń wraz z dokumentami dopuszczającymi do stosowania (certyfikaty, atesty 

i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. 



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodności,.  

Uwaga:   

- można stosować materiały i urządzenia zamienne, ale równoważne do projektowanych w 

projekcie budowlanym, dotyczy producentów, pod warunkiem uzyskania akceptacji  

Zamawiającego i projektanta w ramach nadzoru autorskiego, a stanowiącą ochronę praw 

autorskich projektanta.  

- Koszty związane z zmianą urządzeń i materiałów powodujące konieczność wykonania 

dodatkowych opracowań ponosi Wykonawca.  

Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac należy stosować  

następujące, nowe materiały:   

- Rury kanalizacyjne klasy S PVC Ø160mm,   

- Wyczystki rewizyjne o średnicy Ø 75mm Ø 110mm, Ø 160mm,  

- Wpusty podłogowe PVC Ø 50mm,   

- Rury kanalizacyjne, kształtki i akcesoria z rur z PVC o średnicy Ø 75 Ø 110 Ø 50mm,  

- umywalki porcelanowe na pół postumencie z baterią stojącą,  

- miski ustępowe porcelanowe,   

- zlewozmywak dwukomorowy,   

- brodzik natryskowy,   

Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające  

aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed 

zastosowaniem wyrobu akceptację Inżyniera.  

  

3. Sprzęt.  

  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych.  

  

  Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się 

możliwością wykorzystania następującego sprzętu: -  wyciąg,  

- żuraw okienny przenośny,  

- ciągnik kołowy 40-50 KM (29-37 kW),  

- samochód dostawczy 0,9 t,   

- samochód skrzyniowy do 5 t,  

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,  

- betoniarka 150 dm3,  
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- elektronarzędzia,  

- nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, -   sprzęt pomocniczy.  

    Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu 

instalacji z w/w rodzajów rur.  

  

4. Transport.  

  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

4.2. Transport rur.  

  

    Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 

przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.   

Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi częściami 

środków transportu np. śruby, łańcuchy itp.  

    W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. 

nylonowe. Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych 

zapakowanych wiązkach należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych.  

  

4.3. Transport pozostałych materiałów.  

  

    Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne 

powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed 

uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z zaleceniami producenta.  

  

  

5. Składowanie materiałów.  

  

5.1. Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

5.2. Składowanie rurociągów.  

  

    Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymogów bhp.  

    Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm 

tylko w wiązkach. Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając 
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końcówki rur kapturkami ochronnymi. Ni można dopuścić do zrzucania rur oraz zabronione jest 

ciągnięcie wiązek lub pojedynczych rur.  

  Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.   Należy 

zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze zewnętrznej.  

  

5.3. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów.  

  

    Urządzenia i armatura powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

    Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i 

inne) powinny być składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach 

zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 

łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je przechowywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż.  

  

  

6. Wykonanie robót.  

6.1. Zasady ogólne wykonania robót.  

    Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

6.2. Zakres robót i warunki wykonania objęte specyfikacją SST – Roboty montażowe 

kanalizacji sanitarnej.  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, 

obręb Babięty Wielkie , gmina Susz. 

    Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie przy robotach montażowych powiązanych z 

projektowaną budową kanalizacyjnych instalacji sanitarnych. Instalacja kanalizacji obejmuje 

układ odprowadzenia ścieków bytowo - gospodarczych do istniejącej kanalizacji zewnętrznej.  

  

6.3. Rury i przewody kanalizacyjne.  

- Roboty montażowe instalacji kanalizacyjnej wykonać zgodnie z projektem budowlanym - 

wykonawczym:   

- Montaż przyłączy do kanalizacji zewnętrznej z rur klasy SN4 PVC Ø160mm,   

- System rurociągów instalacji kanalizacyjnej pod sufitem z rur z PVC o średnicy Ø 160  Ø 

110 i Ø 75mm.  
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- Piony prowadzić w szachtach obok węzłów sanitarnych lub w kuchniach, podłączyć do 

instalacji i zakończyć rurami wywiewnymi Ø 110/160mm Ø 75/125mm powyżej połaci 

dachowej, typ wg systemu pokrycia dachu,  

- Na pionach montować wyczystki rewizyjne Ø 110mm  lub Ø 75mm z PVC,  

- Podejścia odpływowe prowadzić nad posadzką w bruzdach ściennych, obudowach lub 

ściankach instalacyjnych zgodnie z projektem architektonicznym,  

- Przejścia przez stropy i ściany za pomocą przejść murowych PU - KGF, uszczelnione 

silikonem uniwersalnym,  

- Tuleja osłonowa z rury karbowanej Peszel Ø 125 – 50mm,  

- Masa uszczelniająca z sylikonu uniwersalnego,  

- Podejścia odpływowe z rur i kształtek o średnicy Ø 110 Ø 50mm,  -   Uchwyty na 

rurach osadzić w odległościach:   

- piony na kondygnacji co 1,50m, uchwyty metalowe z wkładką gumową,  

  

6.4. Przybory sanitarne.  

 Wpusty podłogowe PCW Ø50mm z kołnierzem gumowym kompletem 

kształtek   

i łączników,  

 Umywalki montować jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po 

wykonaniu  

montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności 

oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl:  

- Umywalki: Firmy Koło, NOVA TOP na wspornikach z półpostumentem  lub równoważne  

- Syfon umywalkowy z tworzywa sztucznego pojedynczy  

- Bateria umywalkowa stojąca jednouchwytowa wodooszczędna z wyłącznikiem czasowym 

o wypływie maksymalnym 0,05- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową łącznikiem 

elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu, oraz zaworki odcinające kątowe firmy 

WAGNER lub równoważna  

6.4.3. Przybory sanitarne zlewozmywaki - montować na wspornikach z możliwością montażu na 

szafce jako kompletny zestaw wg katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji 

wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze 

elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 1kpl,  

- zlewozmywaki dwukomorowy Firmy  Koło lub równoważnej  

- syfon zlewozmywakowy, pojedynczy z wylotem Ø 50mm,  

- Bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa z wylewką ruchomą, stojąca wodooszczędna 

czasowa o wypływie maksymalnym 0,01- 0,2 l/s, połączenia z instalacją wodociągową 

łącznikiem elastycznym w oplocie z siatki metalowej od dołu oraz z zaworkami 

odcinającymi kątowymi firmy WAGNER lub równoważne   
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6.4.4. Przybory sanitarne brodzik natryskowy z tworzywa montować jako kompletny zestaw wg 

katalogu dostawcy po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, 

próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez 

inspektora nadzoru:  

- Brodzik natryskowy 900*900mm,  

- Bateria natryskowa,  natryskowa wodooszczędną.  

6.4.5. Przybory sanitarne miska ustępowa porcelanowa kompakt ze spłuczką montować po 

wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i 

szczelności oraz odbiorze elementów ulegających zakryciu przez inspektora nadzoru: 

Firmy Koło; Nova Top, lub równoważne  

- Miska ustępowa porcelanowa kompaktowa ze spłuczką,  

- Sedes z białego tworzywa PP,  

- Element montażowy przyłączy WC Ø110mm,   

- Kurek kulowy do spłuczek Ø 15mm,  

- Wężyk giętki w oplocie metalowym L=50cm, Ø 15/10mm, + zawory odcinające kątowe  

- Łącznik rurowy, kątowy Ø 110mm do połączeń ustępu z kanalizacją,  

- Rozeta maskująca do podejść pionowych i poziomych Ø 110mm,   

6.4.6. Przybory sanitarne wanny montować  po wykonaniu montażu instalacji wodociągowej i 

kanalizacyjnej, próbach ciśnieniowych i szczelności oraz odbiorze elementów ulegających 

zakryciu przez inspektora nadzoru.  

  

7. Kontrola jakości robót.  

  

7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

7.2. Kontrola i badanie w trakcie robót, Program zapewnienia jakości (PZJ)    

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty  inspektora 

nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, szczegółowymi specyfikacjami SST oraz 

poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.    

Kontrolę jakości robót prowadzi wykonawca robót i przedstawia do akceptacji  

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, a przy zmianach materiałów technologii i lokalizacji 

nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizację projektu budowlanego.  

Sprawdzeniu podlega wykonanie robót pod kątem zgodności z wymaganiami Dokumentacji 
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Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceń Inspektora Nadzoru. Badanie jakości musi 

odnieść się do aktualnych atestów i certyfikatów,   

Wywóz materiałów zbędnych i odpadów na wysypisko oraz złomowanie jak i prace 

porządkowe i zabezpieczające.   

  

8. Obmiar robót.  

  

8.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

8.2. Jednostką obmiarową jest:   

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja zewnętrzna i wewnętrzna podpodłogowa z 

rurami łącznikami, kształtkami, wyposażeniem i wykopem, podsypką z obsypką, izolacją 

odcinka kanalizacji oraz zasypaniem wykopu z zagęszczeniem i wywozem nadmiaru 

ziemi,   

- 1mb, dla instalacji rurowych: kanalizacja wewnętrzna z rurami łącznikami i kształtkami i 

wyposażeniem,   

- 1kpl, podejścia odpływowe,  

- 1szt, przejścia przez ściany i stropy,  

- 1kpl, przybory sanitarne z bateriami i zaworami czerpalnymi: umywalka, miska ustępowa, 

zlewozmywak, natrysk z kabiną, wanny  

  

9. Odbiory robót, wydanie świadectwa i przejęcia całości robót.   

  

9.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

9.2. W ramach odbioru należy:   

- Sprawdzić całokształt zakresu branży sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym i 

specyfikacją techniczną.   

- Po wykonaniu budowy wewnętrznych instalacji sanitarnych, dokonaniu odbioru 

wykonawca obowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty:   

- Świadectwa przejęcia całości robót potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisję 

odbiorową,   

- Podstawowym dokumentem wydania Świadectwa Przyjęcia Robót jest protokół 

ukończenia Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Komisję odbioru i 

Zamawiającego,   

- Dokumentację Projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi 

zmianami,  
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- Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania,  

- Recepty i ustalenia technologiczne,  

- Dzienniki budowy i Księgi Obmiaru,  

- Wyniki pomiarów kontrolnych i badań,  

- Atesty, certyfikaty wbudowanych materiałów i urządzeń,  

- Sprawozdanie techniczne,  

- Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru,   

  

10. Podstawa płatności.    

  

10.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

10.2. Płatności.   

  

Podstawą płatności za wykonane prace jest element robót – wewnętrzna instalacja  

kanalizacyjna  po sprawdzeniu zgodności cen jednostkowych i jednostek, obmiarowych oraz 

dokonanie odbioru elementów wykonanych robót przez inspektora nadzoru, zgodnie z projektem 

budowlanym -wykonawczym oraz zakresem robót wymienionym w punkcie 5 niniejszej ST 

02.02.   

  

11. Przepisy związane.  

  

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”   

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych z 1994r”  

   

  

11.1. Normy i Rozporządzenia:  

  

- Ustawa z 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz.2016, tekst jednolity z 2004 

roku   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. Z 2002r. Nr75, 

poz. 690). – w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie,   

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003roku, Dz. U. Nr 120, poz. 

1126, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny 

zgodności,  

- Ustawa z dnia 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacji,  
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- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2kwietnia 2001 

roku, Dz. U. Nr 38, poz.456 wraz z zmianami, w sprawie wprowadzenia obowiązku 

stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa,  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 września 2002roku, Dz. U. Nr 156, poz. 

1304, zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania 

niektórych Polskich Norm dla budownictwa   

  

Stosować się do przepisów BHP zgodnie z:  

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 roku, Dz. U. nr. 47 p. 401.  

- Rozp. M. P. i P. S. z dn. 26.09.97 rok, Dz. U. nr. 129 p.844.  

  

Normy związane:  

- PN –92 /B –10735 –Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.  

- PN –81 /B –10725 –Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy 

odbiorze.    

- PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.   

- PN –96 /B –02873 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia 

rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych  -  

 PN –92 /B –01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  -   PN –92 

/B –01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.   
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IV. Specyfikacja nr S-03.00.00 - Instalacja centralnego ogrzewania.  

 

Kod CPV - 45331100-7: Instalacja centralnego ogrzewania.  

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot SST.  

  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej, obręb Babięty Wielkie , 

gmina Susz 

  

1.2. Zakres stosowania SST.  

  

    Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiązującą podstawę jako dokument 

przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot związanych z wykonaniem instalacji 

centralnego ogrzewania.  

  

1.3. Zakres robót objętych SST.  

    

    Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w zakresie montażu rurociągów, 

pomp, grzejników oraz armatury odcinającej, regulacyjnej i zabezpieczającej.  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

  

1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja przewodów zasilających i 

powrotnych stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej wodnej, służąca do 

rozprowadzenia wody instalacyjnej do grzejników zainstalowanych w pomieszczeniach 

obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń.  

1.4.2. Czynnik grzejny - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną.  

1.4.3. Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy)  

1.4.4. Ciśnienie robocze instalacji - obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 

(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 

1.4.5. Ciśnienie próbne instalacji - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym 

dokonywane jest badanie jej szczelności.  

1.4.6. Temperatura robocza - obliczeniowa (projektowa) 

temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 

projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.  



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

1.4.7. Pozostałe określenia: - Cu – miedź,  

- LW - lut wewnętrzny,  

- LZ - lut zewnętrzny, - DN - średnica nominalna, - PN – ciśnienie 

nominalne.  

  

2. Materiały.  

  

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

2.2. Rury i kształtki instalacji c.o..  

  

Instalację centralnego ogrzewania należy wykonać z rur:  

- przy łączeniu przewodów za pomocą kształtek gwintowanych - rury stalowe czarne ze 

szwem gwintowane, średnice wg PN-83/H-74200,  

- przy łączeniu przewodów przez spawanie - rury stalowe czarne ze szwem z gładkimi 

końcówkami wg PN-83/H-74244.  

- PE-Xa w lokalach mieszkalnych.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i od wewnątrz,  bez 

widocznych wżerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. Rury powinny 

posiadać trwałe oznaczenia.  

  

W przypadku łączenia rur za pomocą kształtek gwintowanych należy zastosować: -  

 gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego wg PN-EN 10242:1999, lub -  

 gwintowane łączniki rurowe stalowe wg PN-EN 10241:2005.  

- do łączenia rur z PE-Xa należy stosować łączniki zaciskowe.  

W przypadku łączenia rur za pomocą kształtek do spawania należy stosować kształtki 

rurowe do przyspawania czołowego wg PN-EN 10253-1:2006.  

   

2.3.  Pompa obiegowa c.o.  

  

- bezdławnicowa pompa z przyłączem gwintowanym, silnikiem EC i wbudowanym 

automatycznym dopasowaniem wydajności z wyświetlaczem graficznym,  

- zabezpieczenie silnika z wyzwalaczem elektronicznym,  

- złącze wtykowe umożliwiające rozszerzenie funkcji za pomocą opcjonalnych modułów w 

systemach automatyzacji w budynkach,  

- wirnik o trójwymiarowo zakrzywionych łopatkach oraz tulei rozdzielającej z tworzywa 

sztucznego na bazie włókien węglowych,  

- materiały: korpus pompy - z brązu, wirnik - tworzywo sztuczne, wał - stal nierdzewna, 

łożysko - grafit impregnowany metalem.  

- wysoki stopień sprawności,  
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- łatwa obsługa oraz dostęp do komory zacisków z przodu urządzenia, różne pozycje 

montażowe, wyświetlacz niezależny od położenia,  

- standardowa izolacja cieplna,  

- odporny na korozję korpus pompy z brązu lub żeliwa,  

- możliwość wyposażenia systemu dodatkowo w moduły komunikacyjne,  

- zdalna obsługa poprzez złącze na podczerwień,  

- dopuszczalny zakres temperatury,  

- woda grzewcza: -10°C do +110°C,  

- przyłącze sieciowe 1~230 V, 50/60 Hz,  

- stopień ochrony IP 44,  

- przyłącze gwintowane Rp 1”,  

- max ciśnienie robocze w wersji standardowej: 6/10 barów,  

- wydajność maksymalna około 9 m3/h, wysokość podnoszenia maksymalna około 10 m  

s.w. – dokładny dobór patrz dokumentacja projektowa.  

  

    Pompa ładująca podgrzewacz c.w.u.  

- bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma 

uszczelkami spoczynkowymi,  

.-   łożyska pompy smarowane tłoczoną cieczą,   

- wał i łożysko oporowe z ceramiki,  

- węglowe łożysko osiowe,  

- rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej,  

- odporny na korozję wirnik, kompozyt, PES/PP,  

- korpus pompy - żeliwo szare,  

- silnik 1-fazowy nie wymagający żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. -   3 prędkości 

obrotowe,    

- max temp. otoczenia (przy temp. cieczy 80ºC) - 40ºC   

- maksymalne ciśnienie pracy 10 bar   

- przyłącze rurowe G 1½,”   

- częstotliwość podstawowa 50 Hz,   

- napięcie nominalne: 1 x 230 V, -   rodzaj ochrony (IEC 34-5): 44,  -   klasa izolacji 

(IEC 85): F,  -   zabezpieczenie termiczne: IMP.   

- wydajność maksymalna około 3,5 m3/h, wysokość podnoszenia maksymalna około 5 m   

s.w. – dokładny dobór patrz dokumentacja projektowa.  

  

2.4.  Naczynie wzbiorcze c.o. otwarte.  

  

Należy zastosować ciśnieniowe naczynie wzbiorcze o pojemności całkowitej 20 l 

charakteryzujące się następującymi cechach konstrukcyjnymi i parametrami: - 

przeznaczone do układów grzewczych i chłodniczych,  

- z przyłączem gwintowanym R 1”,  

- z niewymienną membraną, zgodnie z DIN 4807,  

- dopuszczalna temperatura pracy - 70°C,  
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- dopuszczenie zgodne z dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE, - 

powłoka czerwona lub biała, - ciśnienie wstępne - 1,5 bar.  

  

2.5.  Grzejniki.  

  

Należy zastosować uniwersalne grzejniki płytowe (1, 2, 3-płytowe) z profilowanymi  

płytami grzejnymi i elementami konwekcyjnymi, wyposażone w osłony boczne i osłonę górną 

typu grill.  

Grzejniki powinny posiadać dwa dolne i cztery boczne otwory przyłączeniowe  z 

gwintem wewnętrznym G1/2" umożliwiające podłączenie od dołu, a w razie potrzeby także z 

boku.   

Grzejnik powinien być wyposażony w wbudowaną wkładkę termostatyczną z regulacją  

wstępną.  

Grzejniki powinny się charakteryzować następującymi cechami:  

- materiał - wysokiej jakości głęboko tłoczna blacha ze stali niskowęglowej walcowanej na 

zimno FeP0 1 wg PN-EN 10130,  

- nominalna grubość blachy - płyty grzejne - 1,25 mm, konwektory - 0,50 mm,  

- rozstaw pionowych kanałów wodnych - 33,3 mm,  

- przyłącza - 2 x G1/2 " od dołu z prawej strony (z lewej strony na zamówienie), 4 x G1/2" 

boczne,  

- ciśnienie robocze - 10 bar,  

- temperatura maksymalna - 110°C,  

- ciśnienie próbne - 13 bar,  

- kolor - biały RAL9016, inne kolory z palety RAL na zamówienie, -  akcesoria - 

zawieszenia, korek, odpowietrznik w komplecie z grzejnikiem.  

  

2.6.  Armatura.  

  

    Zastosowano zastępującą armaturę dla instalacji c.o.:  

- zawory kulowe przelotowe mosiężne do c.o. PN16,  

- zawory zwrotne mosiężne PN10,  

- odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym kompletny DN15 mm PN10,  

- zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe DN10, DN 15 i DN20 mm  PN10,  

- głowice termostatyczne o zakresie nastaw 8°÷C30°C z nakrętką mocującą gwint M30x1,5.  

  

  

  

2.7.  Tuleje ochronne.  

  

  Na tuleje ochronne należy stosować rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym, 

przewodowe wg PN-79/H-74244, zabezpieczone antykorozyjnie. Zabezpieczenie 

antykorozyjne wykonać za pomocą: -  rozpuszczalnika organicznego,  

- farby podkładowej ftalowo-miniowej 60% (farba poliwinylowa),  
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- emalii ftalowej nawierzchniowej ogólnego stosowania (emalia poliwinylowa).    

 Przestrzeń pomiędzy rurą przewodową PVC-U a rurą ochronną stalową należy wypełnić 

elastyczną pianką poliuretanową NHR-25 o następujących właściwościach: -   gęstość 

pozorna - 25-29 kg/m3,  

- twardość - 60-90 N,  

- elastyczność - min 55%,  

- wytrzymałość na rozciąganie - min 80 kPa, -   wydłużenie przy zerwaniu - min 80 

%.  

  

2.8.  Izolacje.  

  

Dla przewodów prowadzonych na ścianach budynku należy stosować izolację  z 

półsztywnej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PVC o następujących 

właściwościach:  

- grubość izolacji: do DN20 – grubość 20 mm, powyżej DN20 – grubość równa średnicy 

nominalnej,  

- gęstość pozorna izolacji (rdzenia) - 20 kg/m3,  

- współczynnik przewodności cieplnej - 0,035 - 0,036 W/mK (40°C) i 0,032 W/mK (10°C),  

- odporność na temperaturę - +135°C, -   klasyfikacja ppoż. - materiał samogasnący.  

  

Dla przewodów prowadzonych w bruzdach ściennych, należy zastosować otulinę 

izolacyjną wykonaną z wysokiej jakości polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej 

z powierzchniową warstwą ze wzmocnionego polietylenu o grubości około 0,05 mm w kolorze 

czerwonym, zabezpieczającą instalację przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-

wapiennej i chroniącą izolację właściwą przed uszkodzeniami mechanicznymi. Otuliny te 

umożliwiają swobodny przesuw rurociągów spowodowany wydłużeniami cieplnymi.   

Należy zastosować otuliny o grubości 6 mm zarówno dla przewodów wody ciepłej  i 

zimnej, montowane przed montażem rurociągu i łączone przy użyciu taśmy izolacyjnej 

(czerwonej) lub kleju.  

Otuliny te powinny charakteryzować się następującymi właściwościami: -  

 gęstość - 30 ÷40 kg/m3,  

- współczynnik przewodzenia ciepła - 0,035 W/mK przy 10°C i 0,038 W/mK przy 40°C -  

 temperatury pracy od -80 do +95°C.  

  

2.9.  Studzienka schładzająca z osprzętem.  

  

Studzienkę schładzającą należy wykonać jako murowaną z betonową płytą 

fundamentową z przykryciem rusztem z poniższych materiałów: -   cegła 

ceramiczna pełna kl. 15 o wym. 250 x 120 x 65 mm,  

- zaprawa cementowa M-7,  

- masa betonowa B-7,5,  

- stopnie włazowe żeliwne do studzienek,  

- płyta fundamentowa betonowa z masy betonowej B-10, -   przykrycie - ruszty stalowe 

malowane lakierem asfaltowym.  
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Jako urządzenie opróżniające należy zastosować pompę zatapialną do wody brudnej  i 

ścieków Rp 1 1/4" z kablem podłączeniowym 10 m z wtyczką z zestykiem ochronnym.  

  

2.10. Wentylacja kotłowni.  

  

W kotłowni należy wykonać otwór wentylacyjny o przekroju min 400 cm2 (min 20 x 20 

cm) i zamontować w nim:  

- od zewnątrz - czerpnię ścienną prostokątną typ A o wym. 200 x 200 mm, wykonaną z  

blachy stalowej ocynkowanej lub aluminium 5754 (wg PN-EN 573),  

- od wewnątrz – kratkę wentylacyjną typ A o wym. 200 x 200 mm, stalową ocynkowaną.   

  

3. Sprzęt.  

  

3.1. Wymagania ogólne dotyczące sprzętu.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

3.2. Sprzęt do wykonania robót instalacyjnych.  

  

  Wykonawca przystępujący do wykonania w/w instalacji powinien wykazać się 

możliwością wykorzystania następującego sprzętu: -  wyciąg,  

- żuraw okienny przenośny,  

- ciągnik kołowy 40-50 KM (29-37 kW),  

- samochód dostawczy 0,9 t,   

- samochód skrzyniowy do 5 t,  

- przyczepa skrzyniowa 4,5 t,  

- betoniarka 150 dm3,  

- elektronarzędzia,  

- nożyce gilotynowe mechaniczne, elektryczne, -   sprzęt pomocniczy.  

    Ponadto Wykonawca powinien posiadać sprzęt charakterystyczny do montażu 

instalacji z w/w rodzajów rur.  

  

4. Transport.  

  

4.1. Wymagania ogólne dotyczące transportu.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

4.2. Transport rur.  

  

    Przewóz rur powinien być wykonywany wyłącznie samochodami skrzyniowymi o 

odpowiedniej długości, które posiadają wsporniki boczne. Wykonawca zabezpieczy wyroby 
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przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił 

bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.   

Rury podczas transportu muszą być zabezpieczone przed: uszkodzeniem metalowymi częściami 

środków transportu np. śruby, łańcuchy itp.  

    W trakcie rozładunku przy użyciu żurawi należy stosować liny miękkie np. 

nylonowe. Nie wolno stosować metalowych lin i łańcuchów. Rury w oryginalnych 

zapakowanych wiązkach należy rozładowywać z zastosowaniem wózków widłowych.  

  

4.3. Transport pozostałych materiałów.  

  

    Pozostałe materiały jak urządzenia, armatura, kształtki i materiały izolacyjne 

powinny być transportowane w oryginalnych opakowaniach i zabezpieczone przed 

uszkodzeniami oraz powinny być przewożone zgodnie z zaleceniami producenta.  

  

5. Składowanie materiałów.  

  

5.1. Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące składowania materiałów podano w ogólnej 

specyfikacji technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

  

5.2. Składowanie rurociągów.  

  

    Rury należy składować w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w 

sposób gwarantujący ich zabezpieczenie przed uszkodzeniami opadami atmosferycznymi oraz 

spełnienie wymogów bhp.  

    Rury można składować w wiązkach lub luzem, a rury o średnicy poniżej 30 mm 

tylko w wiązkach. Rury o różnych średnicach należy składować oddzielnie, zabezpieczając 

końcówki rur kapturkami ochronnymi. Ni można dopuścić do zrzucania rur oraz zabronione jest 

ciągnięcie wiązek lub pojedynczych rur.  

  Uszkodzone rury nie nadają się do montażu i należy je usunąć z placu budowy.   Należy 

zachować szczególną ostrożność przy pracach przy niskiej temperaturze zewnętrznej.  

  

5.3. Składowanie urządzeń, armatury i innych materiałów.  

  

    Urządzenia i armatura powinny być przechowywane w pomieszczeniach 

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję oraz 

zgodnie z zaleceniami producenta.  

    Kształtki, złączki i inne materiały (uszczelki, kleje, środki odtłuszczające, farby i 

inne) powinny być składowane w sposób uporządkowany w zamkniętych pomieszczeniach 

zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi i uszkodzeniami mechanicznymi. Materiały 

łatwopalne takie jak farby, rozpuszczalniki i kleje należy je przechowywać z zachowaniem 

szczególnej ostrożności w zakresie ochrony ppoż.  

  

6. Wykonanie robót.  
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6.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

6.2. Montaż rurociągów centralnego ogrzewania.  

  

6.2.1. Roboty przygotowawcze do montażu rurociągów.  

  

    Roboty przygotowawcze obejmują:  

- przebicie otworów w ścianach i stropach pod przejścia rurociągów i obsadzenie tulei 

ochronnych stalowych, po wcześniejszym ich zabezpieczeniu antykorozyjnym wraz z 

obmurowaniem wykonanych przejść i późniejszą izolacją przestrzeni pomiędzy tuleją,  

    a rurą przewodową za pomocą elastycznej pianki poliuretanowej,  

- mechaniczne wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł (wyznaczenie miejsca 

wykucia bruzdy i mechaniczne lub ręczne wykucie bruzdy z wyrównaniem ścianek.  

   

6.2.2. Montaż rurociągów stalowych i z PE-Xa.  

  

Przewody należy prowadzić w posadzce w lokalach mieszkalnych oraz w pionie 

technicznym. Rury powinny być zakotwione i przymocowane tak, aby siły powstające 

wskutek przyrostu temperatury były przeniesione przez punkt stały na konstrukcję budynku. 

Maksymalny dopuszczalny rozstaw między punktami stałymi wynosi 6 m.  Punkty 

przesuwne instalacji należy wykonywać w odległości od 1,0 do 1,5 m.  

W szczególności rurociągi stalowe o połączeniach gwintowanych, należy montować  wg 

poniższego schematu:  

- wyznaczyć miejsca ułożenia rur i obsadzenia uchwytów,  

- wykuć otwory i obsadzić uchwyty,  

- przecinać i gwintować rury,  

- zamontować rury i łączniki z uszczelnieniem połączeń gwintowanych materiałem 

uszczelniającym,  

- zaślepić wyloty rur korkami.  

  

6.2.3. Montaż rurociągów z PE-Xa.  

  

Można wyróżnić dwa sposoby prowadzenia rur:   

- Natynkowe.   

Przy prowadzeniu natynkowym rur PEX-a należy każdorazowo rozważyć umieszczenie rur za 

ekranami ochronnymi (piony) lub listwami ochronnymi np. podłogowymi. Wynika to z faktu 

dużej wrażliwości rur na uszkodzenia  mechaniczne, jak również należy się liczyć z kulturą 

eksploatacji.   

 Rury PEX-c cechuje duża wydłużalność termiczna, przy rozprowadzeniach  natynkowych 

należy stosować zasady kompensacji wydłużeń termicznych, przy  czym z reguły wykorzystuje 

się naturalne łuki i załamania wynikające z geometrii  budynku.   
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- Podtynkowe w przegrodach.   

  W przypadku prowadzenia rur w przegrodach rozróżnia się przypadki prowadzenia w tzw.  

szachtach i bruzdach oraz betonowanie rur na stałe, gdzie  wykorzystuje się system 

rozprowadzeń w rurze osłonowej tzw. peszel.   

   

Prowadzenie rur w przegrodach można podzielić na:   

   

- Prowadzenie rur w bruzdach i szachtach.   

Takie prowadzenie różni się od sposobu natynkowego, jednak obowiązują te samy zasady 

kompensacji. Należy jedynie zwrócić uwagę, aby w bruździe wokół rury było miejsce na jej 

ewentualną pracę termiczną (wydłużanie). Następnie bruzdy zakrywa się siatką i tynkuje. W 

przypadku zabetonowania bruzd, rury należy owinąć papierem falistym lub prowadzić w rurze 

osłonowej tzw. peszlu tak, aby zapewnić jej przesuw wzdłużny.   

  

- Betonowanie bezpośrednie (peszel).   

Polega na prowadzeniu przewodu w rurze osłonowej nieco większej średnicy tzw. peszlu.  

Wykonuje się w ten sposób wszystkie połączenia od rozdzielnicy do odbiorników tj.  

grzejników, punktów czerpalnych, przy czym przewody mogą biec w ścianach i podłogach. 

Umieszczanie przewodu w rurze osłonowej zapewnia kompensację termiczną, następuje tzw. 

„ułożenie się przewodu” oraz spełnia rolę izolacji termicznej. Dodatkową zaletą tego 

rozwiązania jest możliwość wymiany rur bez kucia podług czy ścian.   

W przypadku zabetonowania „na sztywno” min. grubość zaprawy liczona od powierzchni ściany 

do powierzchni rury powinna wynosić 3 cm.   

  

6.2.4. Sprawdzenie instalacji z rur PEX-a.   

Po zamontowaniu instalacji należy przeprowadzić próbę szczelności przy ciśnieniu 1,5 razy 

większym od ciśnienia roboczego, nie większym jednak niż ciśnienie maksymalne 

poszczególnych elementów systemu.   

Ze względu na pracę termiczną oraz odkształcenia spowodowane ciśnieniem, podczas próby 

szczelności mogą występować spadki ciśnienia. Próbę należy przeprowadzać jako wstępną i 

zasadniczą. Podczas próby wstępnej należy w okresie 30 minut wytworzyć dwukrotne ciśnienie 

próbne w odstępach co 10 minut.   

Po ostatnim uzupełnieniu ciśnienia do wartości próbnej, w okresie następnych 30 minut 

ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,6 bara.   

Próba zasadnicza odbywa się zaraz po próbie wstępnej i trwa 2 godziny. W tym czasie dalszy 

spadek ciśnienia (od ciśnienia odczytanego po próbie wstępnej) nie powinien być większy niż 

0,2 bara.   

Podczas próby szczelności również wizualnie należy sprawdzić szczelność złącz.  W przypadku 

rozprowadzeń rur w przegrodach (ścianach, posadzkach), podczas ich zakrywania (zalewania 

betonem), rury powinny pozostawać pod ciśnieniem minimum 3 bary (zalecane 6 barów). 

Wymaganie to jest podyktowane możliwością mechanicznego uszkodzenia rur w fazie 

wykonywania prac budowlanych (wylewania posadzek itp.) i łatwego ewentualnego wykrycia 

oraz szybkiego usunięcia uszkodzenia.   

W przypadku natynkowego prowadzenia rur należy podczas rozruchu instalacji sprawdzić 

zachowanie się punktów stałych, podpór ruchomych i rur.   
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6.3. Montaż urządzeń.  

  

    Urządzenia i armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji 

pionowej lub poziomej. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty 

stałe, które zabezpieczą armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z 

wydłużeń cieplnych rurociągów.   

  

    Montaż naczyń wzbiorczych należy przeprowadzić wg poniższego schematu:  

- wyznaczenie miejsca montażu naczynia wzbiorczego,  

- ustawienie naczynia wzbiorczego na konstrukcji wsporczej lub na posadzce wraz z jego 

wypoziomowaniem,  

- przecięcie i przygotowanie powierzchni rur i łączników do połączeń gwintowanych,  

- połączenie naczynia wzbiorczego z instalacją poprzez skręcenie i uszczelnienie połączeń 

gwintowanych.  

  

    Montaż pomp obiegowych należy przeprowadzić wg poniższego schematu:  

- wykonanie podejścia z odcinków rury i kształtek stalowych i mosiężnych przygotowanie 

elementów do gwintowania,  

- wiercenie otworów w ścianie. wbicie kołków rozporowych i wkręcenie części 

gwintowanych uchwytów stalowych,  

- ułożenie podejścia w uchwytach, sprawdzenie współosiowego ustawienia rurociągu i 

skręcenie uchwytów,  

- ustawienie i zamontowanie pompy w podejściu oraz uszczelnienie połączeń 

gwintowanych,  

- podłączenie pompy do gniazda elektrycznego i sprawdzenie działania pompy po 

napełnieniu instalacji wodą, np. po zakończeniu próby szczelności.  

Pompy mogą zostać zainstalowane zarówno na rurociągu pionowym jak i poziomym. 

Strzałki na korpusie pompy wskazują kierunek przepływu cieczy przez pompę, który może być 

poziomy albo pionowy, w zależności od usytuowania skrzynki zaciskowej. Położenie skrzyni 

zaciskowej może zmieniać się w zależności od typu pompy. Informacje na ten temat znajdują się 

w instrukcjach obsługi i montażu dostarczonej przez producenta.  

Pompy muszą zostać zainstalowane w taki sposób, aby drgania z instalacji nie były  

przenoszone na obudowę pompy. Jeżeli rury instalacyjne są wystarczająco mocno osadzone 

pompa może być zamontowana bezpośrednio pomiędzy nimi. W przeciwnym przypadku musi 

być ona umieszczona na wspornikach lub podstawie.  

Aby zapewnić właściwe chłodzenie silnika i elektroniki, należy przestrzegać  

następujących zasad:  

- należy umieścić pompę w taki sposób, aby zapewnić dostateczne chłodzenie, -  

 temperatura powietrza chłodzącego nie może przekraczać 40°C.  

Podłączenie elektryczne oraz środki ostrożności muszą być zgodne z lokalnymi 

przepisami, ponadto:  

- pompa musi zostać podłączona do zewnętrznego wyłącznika głównego,  

- pompa musi być zawsze poprawnie uziemiona,  

- pompa nie powinna wymagać żadnej zewnętrznej ochrony, ponieważ silnik powinien być 

wyposażony w termiczne zabezpieczenie przed przeciążeniem i zablokowaniem,  
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- kiedy pompa jest włączona za pomocą włącznika głównego, powinna zaczynać pracę po 

upływie około 5 sekund,  

- ilość włączeń i wyłączeń pompy nie powinna przekroczyć czterech na godzinę,  

- podłączenie zasilania musi zostać wykonane zgodnie ze schematami znajdującymi się w 

instrukcji montażu,  

- należy używać przewodów ekranowanych (min. 0,25-1,5 mm2),  

- wszystkie używane przewody muszą być odporne na ciepło do temperatury co       

 najmniej + 85°C.  

  

  

6.4.  Montaż grzejników.  

  

  Montaż grzejników należy wykonać zgodnie z instrukcją dostarczoną warz z grzejnikami 

przez producenta. Grzejniki stalowe płytowe należy montować wg poniższego schematu:  

- wyznaczenie miejsca zamocowania uchwytów,  

- wykonanie otworów i obsadzenie uchwytów,  

- zawieszenie grzejnika,  

- połączenie grzejnika z rurami przyłącznymi.  

  

6.5.  Montaż armatury.  

  

    Armaturę należy montować zgodnie z instrukcją producenta w pozycji pionowej 

lub poziomej. W miejscu montażu armatury należy przewidzieć na rurociągu punkty stałe, które 

zabezpieczą armaturę przed uszkodzeniami mechanicznymi wynikającymi z wydłużeń cieplnych 

rurociągów.   

    Armaturę na rurociągach stalowych należy montować za pomocą połączeń 

gwintowanych przy użyciu materiałów uszczelniających wg poniższego schematu:  

- sprawdzenie działania armatury,  

- wkręcenie półśrubunków lub innych kształtek w armaturę i na rurę z uszczelnieniem 

gwintów materiałem uszczelniającym, -  skręcenie połączenia.  

  

6.6.  Montaż izolacji rurociągów.  

  

Przewody prowadzone po ścianach budynku należy izolować otulinami z pianki 

poliuretanowej w płaszczu z PVC z nacięciem wzdłużnym, które montuje się przez nakładane na 

odcinki rurociągu i łączenie za pomocą taśmy samoprzylepnej. Otuliny po założeniu na rurę 

skleja się, zdzierając pasek ochronny z folii. Miejsce łączenia dodatkowo wzmacnia się co 20 

cm spinkami z tworzywa. Połączenia sąsiednich otulin skleja się taśmą samoprzylepną, 

zakończenia izolacji przy armaturze zabezpiecza się kołnierzami aluminiowymi i skręca 

miękkim stalowym drutem.  

  Izolację rurociągów prowadzonych w bruzdach ściennych należy wykonać jako otuliny z 

pianki polietylenowej metodą izolowania w trakcie montażu rurociągu wg poniższego 

schematu:  

- czyszczenie izolowanej powierzchni z brudu,  
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- nałożenie otuliny na rurę z wykorzystaniem kapturków montażowych, -   formowanie 

kształtek z odcinków prostych otulin, -   klejenie styków poprzecznych otulin taśmą.  

  

6.7.  Wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych.  

  

    Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy tulei ochronnych przy przejściach 

przewodów przez przegrody budowlane. Przygotowanie rur stalowych czarnych polega na 

oczyszczeniu ich z brudu rdzy i smarów. Wszystkie zabezpieczane tuleje należy pokryć dwoma 

warstwami farby podkładowej oraz jedną warstwą farby nawierzchniowej.  

  

7. Kontrola jakości robót.  

  

7.1. Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót.  

  

  Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej 

S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

7.2. Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania.  

  

    Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z  

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe” z zastosowaniem zasad opisanych poniżej:  

- badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 

zewnętrznej powyżej 0°C,  

- każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 

barów,  

- ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 

barów.  

- próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić przy 

ciśnieniu roboczym powiększonym o 2 bary, lecz nie mniejszym niż 4 bary,  

- ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do 

przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 barów,  

- do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 

odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara, który powinien on być umieszczony w możliwie 

najniższym punkcie instalacji,  

- wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 

stwierdzono przecieków ani roszenia,  

- z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół,  

- po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 

najwyższych, w miarę możliwości, parametrach czynnika grzewczego, lecz nie 

przekraczających parametrów obliczeniowych,  

- próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 

instalacji.  

    Próbę należy przeprowadzić wg poniższego schematu  
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- napełnienie instalacji wodą i płukanie, po około 20 minutach sprawdzenie czystości wody, 

w przypadku uzyskania wyniku negatywnego ponowienie płukania do osiągnięcia 

pozytywnego rezultatu (chodzi o usunięcie zanieczyszczeń montażowych, tj. pozostałości 

topnika w miejscach połączeń lutowanych),  

- wypuszczenie wody z instalacji,  

- zamontowanie pompy hydraulicznej, napełnienie instalacji wodą z dokładnym 

odpowietrzeniem, po osiągnięciu ciśnienia próbnego utrzymanie ciśnienia przez 20 minut; 

instalację uważa się za szczelną, jeśli w ciągu 20 minut trwania próby manometr kontrolny 

nie wykaże spadku ciśnienia,  

- wypuszczenie wody z instalacji,  

- napełnienie instalacji wodą ciepłą z dokładnym odpowietrzeniem, przyrost temperatury 

wody ciepłej powinien następować powoli do osiągnięcia temperatury zbliżonej do 

temperatury wody roboczej,  

- podczas próby instalacji na gorąco należy dokonać wszystkich koniecznych regulacji w 

celu osiągnięcia parametrów założonych w projekcie,  

- po zakończeniu prób i ochłodzeniu instalacji należy sprawdzić, czy nie wystąpiły wycieki 

na złączach lutowanych lub skręcanych bądź też inne uszkodzenia instalacji,  

- sprawdzenie pracy kompensatorów, punktów stałych, uchwytów mocujących rurociągi itp.  

- wypuszczenie wody z instalacji, odłączenie pompy hydraulicznej i zaślepienie rurociągów.  

  

  

  

7.3.  Badania odbiorcze urządzeń i armatury.  

  

    Badania urządzeń i armatury, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie 

doboru urządzeń i armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

oraz sprawdzenie szczelności zamknięcia i poprawności działania, połączeń urządzeń i 

armatury, poprawności i szczelności montażu głowicy armatury oraz urządzeń.  

  

8. Obmiar robót.  

  

8.1. Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót.  

    Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

8.2. Jednostka obmiarowa.  

  

    Jednostką obmiarową wykonanych instalacji jest m (metr).  

    Pozostałe jednostki obmiarowe podano w przedmiarze robót.  

  

9. Odbiór robót.  

      

9.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót.  
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  Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w ogólnej specyfikacji technicznej S-

00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

9.2. Warunki odbioru robót.  

  

    Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną i wymaganiami Inżyniera Budowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg punktu 7 dały wyniki pozytywne.  

  

10. Podstawa płatności.  

    

10.1. Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności.  

  

    Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w ogólnej specyfikacji 

technicznej S-00.00.00 – Wymagania ogólne.  

  

10.2. Cena jednostki obmiarowej.  

  

    Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:  

- dostawę materiałów,  

- roboty przygotowawcze i pomiarowe,   

- wytyczenie tras,  

- wyznaczenie miejsc montażu armatury i urządzeń,  

- montaż rur, kształtek, przyłączeń,  

- wykonanie przejść przez przegrody budowlane,  

- wykonanie izolacji rurociągów,  

- wykonanie próby szczelności instalacji,  

- pomiary i badania kontrolne,  

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót.  

  

11. Przepisy związane.  

  

11.1.  Normy.  

  

- PN-89/H-84023-07 - Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki.  

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i 

konstrukcyjne.  

- PN-83/H-74200 - Rury stalowe ze szwem, gwintowane.  

- PN-83/H-74244 - Rury stalowe ze szwem z gładkimi końcówkami.  

- PN-EN 10242:199 - Gwintowane łączniki rurowe żeliwa ciągliwego.  

- PN-EN 10241:2005 - Gwintowane łączniki rurowe stalowe.  

- PN-EN 10253-1:2006 - Kształtki rurowe do przyspawania czołowego.  

- PN-H-01051:1997 - Miedź i stopy miedzi. Materiały. Terminologia.  
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- PN-EN 1057:2007 - Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i 

gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania.  

- PN-EN 1254-1:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego lutowania miękkiego lub twardego.  

- PN-EN 1254-2:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do 

rur miedzianych z końcówkami zaciskowymi.  

- PN-EN 1254-5:2004 - Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do 

rur miedzianych z krótkimi końcówkami do kapilarnego lutowania twardego.  

- PN-81/B-10700 - Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 

badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej.  

- PN-79/H-74244 - Rury stalowe czarne ze szwem wzdłużnym przewodowe i konstrukcyjne 

- PN-EN 215:2002 - Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania.  

- PN-EN 442-1:1999 - Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.  

- PN-901B-01430 - Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia - PN-

91/B-02420 - Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych.   

  Wymagania.  

- PN/B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów armatury 

i    urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze.  

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

wody.  

  

11.1.  Materiały dodatkowe.  

  

- „Wymagania techniczne COBRTI INSTAL” zeszyt 6 – „Warunki techniczne wykonania i  

   odbioru instalacji ogrzewczych” Warszawa 2003 r.  

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 

Instalacje sanitarne i przemysłowe”,  
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VI. Specyfikacja nr S-06.00.00 - Budowa przyłącza kanalizacji  sanitarnej.  

 

Kod CPV - 45231000-5: Roboty przyłącza kanalizacyjnego  

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot ST.  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

 w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej, obręb Babięty Wielkie , 

gmina Susz 

   

1.2. Zakres stosowania SST.  

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .   
  

1.3. Określenia podstawowe.  

- Kanalizacja deszczowa grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna służąca do 

bezciśnieniowego transportu ścieków opadowych.  

- Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna służąca do 

bezciśnieniowego transportu ścieków bytowo - gospodarczych.  

- Ścianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4  

zagłębione w grunt na głeb. min. 2,5 m    

- Przykanalik - kanał przeznaczony do połączenia wpustu deszczowego z siecią kanalizacji 

deszczowej.  

- Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów 

bocznych.  

- Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów 

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.  

- Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m.  

- Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 

1,0 m.  

- Elementy studzienek i komór:   

- Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności 

eksploatacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej 

powierzchni płyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną  

spocznika.  

- Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 

przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej.  
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- Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.  

- Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  studzienek 

rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń  

kanalizacyjnych.  

- Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w  nim 

ścieków.  

- Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a  ścianą 

komory roboczej.  

- Osadnik - część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego 

ze studzienki.  

- Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizacyjnych:  

- Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 

przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

- Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi 

kanału w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.  

- Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

- Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 

pionowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej 

położonego kanału dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego.  

- Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 

włazowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.  

- Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do 

kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  

- Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej 

dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.  

- Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna 

umożliwiające wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego 

kanału dopływowego.  

- Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. - 

Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur 

żeliwnych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do 

przepływu ścieków pod przeszkodą na trasie kanału.  

- Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do 

okresowego zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego 

natężenia przepływu.  
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- Separator koalescencyjny - obiekt budowlany przeznaczony do oczyszczania wód 

deszczowych zawierających w swym składzie, w szczególności, substancje ropopochodne, 

wyposażony w wkład filtracyjny wspomagający proces koalescencyjny.  

- Wpust deszczowy - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z 

utwardzonych powierzchni terenu.  

  

- System kanalizacji ciśnieniowej - hydrauliczny transport ścieków bytowogospodarczych, 

składa się z pojedynczego przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci przewodów 

tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia zlokalizowane jest zawsze na początku 

przewodu tłocznego  

- Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej 

służą do hydraulicznego transportu ścieków składający się pomieszczenia pomp, komory 

zbiorczej ścieków, urządzeń do transportu ścieków, rurociągów i armatury, układu 

zasilająco – sterującego.  

  

1.3.1. Odbiory i próby ciśnienia dla przyłącza.   

- Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym 

zakończeniem budowy przewodu, tj.: podtoża, odcinka przewodu przed badaniami jego 

szczelności, obiektów budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, 

warstwy ochronnej zasypki ułożonego odcinka przewodu  

- Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu 

jego budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka 

przewodu w przypadku gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji  

- Średnica obliczeniowa przewodu dn - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy 

iloczynów długości odcinków przemodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą 

długość przewodu, w metrach  

- Próba hydrauliczna - próba szczelności w której czynnikiem jest woda  

- Ciśnienie robocze Pr - ciśnienie, w megepaskalach, określone zgodnie z dokumentacją 

techniczną jako maksymalne różnice rzędnej linii ciśnienia m najwyższym położeniu nad 

badanym odcinkiem przewodu i rzędnej jego osi  

- Ciśnienie próbne Pp - ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w 

przewodzie poddanym próbie szczelności  

- Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST  S-00.00.00.  "Wymagania ogólne"  pkt  l.4.  

  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

   Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.6.  

  

1.5. Przyłącze KANALIZACJI SANITARNEJ.  

1.5.1.Zakres robót objętych ST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonaniem kanalizacji deszczowej i zgodnie z dokumentacją projektową obejmują : a) 
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budowę kanalizacji sanitarnej z rur PVC   

PRZYŁĄCZE:  

 Kanalizacja grawitacyjna  PVC Ø 160 mm SN4                           Lks = 5,00 m  

 

2. Materiały.  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano   w 

SST "Wymagania ogólne".  

  

2.2. Rury  kanałowe  

2.2.1 Rury grawitacyjne PVC SN8 lub PP – rury z polichlorkuwinylu  

2.2.2 Rury grawitacyjne PVC-U kl. S – rury dwuścienne z polipropylenu kielichowe z 

uszczelką, zgodne z normą ISO DIS4435, aprobatą techniczną COBRTI INSTAL i 

IBDiM.  

2.2.3   

  

2.3. Studzienki  kanalizacyjne.  

2.3.1.Komora robocza  

Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z: - kręgów 

betonowych lub żelbetowych odpowiadających wymaganiom BN-86/8971-08 [20], - muru 

cegły kanalizacyjnej odpowiadającej wymaganiom PN-B- 12037 [5].  

Komora robocza poniżej wejścia kanałów powinna być wykonana jako monolit z betonu 

hydrotechnicznego klasy B 25; W-4,  M-l00 odpowiadającego wymaganiom BN- 62/6738-03, 

04, 07 [ 17] lub alternatywnie z cegły kanalizacyjnej.  

2.3.2.Komin włazowy  

Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych lub żelbetowych o średnicy 

0,80 m odpowiadających wymaganiom BN-86/8971 -08 [20].  

2.3.3.Dno studzienki  

Dno studzienki wykonuje się jako monolit z betonu hydrotechnicznego o właściwościach 

podanych w pkt 2. 3. 1  

2.3.4.Włazy kanałowe   

Włazy kanałowe należy wykonywać jako:  

- włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-74051-02 [11] 

umieszczane w korpusie drogi,  

- włazy żeliwne typu lekkiego odpowiadające wymaganiom PN-H-7405 1-0 1 [ 10] 

umieszczane poza korpusem drogi.  

2.3. 5.Stopnie włazowe  

Stopnie włazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-H-74086 [14].  

  

2.5. Materiały do wykonania betonowego wylotu drenu.  

    Deskowanie powinno zapewnić sztywność i niezmienność układu oraz bezpieczeństwo 

konstrukcji. Deskowanie powinno być skonstruowane w sposób umożliwiający łatwy jego 

montaż i demontaż. Przed wypełnieniem masą betonową, deskowanie powinno być sprawdzone, 

aby wykluczało wyciek zaprawy z masy betonowej, możliwość zniekształceń lub odchyleń w 
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betonowej konstrukcji.  

  

2.6. Składowanie materiałów.  

2.7.1. Rury kanałowe.  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, w oryginalnych opakowaniach.  

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych.  

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur  należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji 

stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. Wykonawca 

jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób 

zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 

pojedynczych rur.  

2.7.2. Kręgi.  

Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk  kręgów 

przekazywany na grunt nie przekracza 0,5  MPa.  

Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 

przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 

wyrobów lub pojedynczych kręgów.  

2.7.3. Cegła kanalizacyjna.  

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej 

z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. Cegły w miejscu 

składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający łatwość 

przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach albo 

pryzmach.  

Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej 

wysokości nie przekraczającej 3,0 m.  

Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 

2,2 m.  

2.7.4. Włazy kanałowe i stopnie.  

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji  działających 

korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia  składowania powinna 

być utwardzona i odwodniona.  

2.7.5. Wpusty żeliwne  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach w 

stosach o wysokości maksimum 1,5 m.  

2.7.6. Kruszywo  

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  

zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami  

kruszyw.  

  

3. Sprzęt.  

  

3.1. Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu  

   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST  S-00.00.00 "Wymagania  ogólne" pkt. 

1.5.  
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3.2. Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  deszczowej i sanitarnej.  

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien  wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

- żurawi budowlanych samochodowych,  

- koparek przedsiębiernych,  

- spycharek kołowych lub gąsienicowych,  

- sprzętu do zagęszczania gruntu,   - wciągarek mechanicznych,   - beczkowozów.  

  

4. Transport.  

  

4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu.  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S-0.00.00   "Wymagania ogólne".  

  

4.2. Transport  rur  kanałowych.  

Rury mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z  wyjątkiem 

rur betonowych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,  które należy 

przewozić w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie,  

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed  przesuwaniem i 

przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie  ruchu pojazdów.  Przy 

wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian  środka transportu 

o więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu (rury kamionkowe nie  wyżej niż  2 m).  

Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych,  zaś 

poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem  

wyściółkowym o  grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).  

  

4.3. Transport kręgów.  

Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle 

do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, 

Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z 

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów.  

  

4.4. Transport  cegły  kanalizacyjnej.  

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu w jednostkach 

ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach transportu 

samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać na środkach 

przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka 

transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. Cegły luzem mogą być 

przewożone środkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. 

Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie 

za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub chwytakowy. 

Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy 

użyciu przyrządów pomocniczych.  
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4.5. Transport  włazów  kanałowych.  

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.  

Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy układać na 

paletach po 10 szt. i  łączyć taśmą stalową.  

  

4.6. Transport  wpustów żeliwnych.  

Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 

zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu.  

   

4.7. Transport  mieszanki  betonowej.  

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 

spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 

obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.  

  

4.8. Transport  kruszyw.  

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.  

  

4.9. Transport  cementu  i  jego  przechowywanie.  

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/673 1-08 [ 16].  

  

5. Wykonanie  robót.  

  

5.1. Ogólne  zasady wykonania  robót.  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 ,,Wymagania  ogólne" .  

  

5.2. Roboty  przygotowawcze.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 

terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W 

przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 

tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne 

reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.  

  

 Roboty ziemne.  

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - wykopu 

(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych 

geotechnicznych, istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu 

mechanicznego.  

Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do  których dodaje się 

obustronnie 0,4 m  jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i  uszczelnienie styków.  

Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia.  

Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Dno 

wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  

projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
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projektowanej o  0,20 m. Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być 

wykonane  bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy 

Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.  

  

5.4. Przygotowanie podłoża.  

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto- gliniastych podłożem 

jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.  

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy 

żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.  

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowiących zbite iły należy wykonać podłoże z 

pospółki, żwiru lub tłucznia o grubości od 15 do 20 cm.  Zagęszczenie podłoża powinno 

wynosić min. 95% MP  

  

5.5. Roboty  montażowe.  

Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia 

rurociągu powinny spełniać poniższe warunki:  

- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości 

przepływu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:  

- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o,  

- dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 %o (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o).  

- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości 

przepływu   

- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 

1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych 

zagłębieniach zachodzi konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.  

  

5.5.1.Rury kanałowe.  

Rury kanałowe układa się zgodnie z normą PN-EN 1610:2001 i instrukcją producenta. Rury 

ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu 

zwiększenia wytrzymałości powinny być posadowione na podsypce i obsypce zagęszczonej do 

95% MP.  

Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami – 

uszczelkami gumowymi.  

Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.  

Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien 

zawierać się w granicach od 45 do 90°.  

Rury należy układać w temperaturze powyżej 0 st. C, a wszelkiego rodzaju betonowania 

wykonywać w temperaturze nie mniejszej niż + 8 st. C.  

Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem.  

  

5.5.2.Przykanaliki.  

Przy wykonywaniu  przykanalików należy przestrzegać następujących zasad:  

- trasa przykanalika powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie ,  

- minimalny przekrój przewodu przykanalika powinien wynosić 0,20 m ,  
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- długość przykanalika od studzienki ściekowej (wpustu ulicznego) do kanału lub studzienki 

rewi  

zyjnej połączeniowej nie powinna przekraczać 24 m,  

- włączenie przykanalika do kanału może być wykonane za pośrednictwem studzienki 

rewizyjnej,  

- spadki przykanalików powinny wynosić od min. 4 %o do max 40 %o z tym, że przy  

spadkach   

- większych od 250 %o  należy stosować rury żeliwne,  

- kierunek trasy przykanalika powinien być zgodny z kierunkiem spadku kanału zbiorczego,  

- włączenie przykanalika do kanału powinno być wykonane pod kątem min. 45°, max 90°,  

- włączenie przykanalika do kanału poprzez studzienkę połączeniową należy dokonywać  tak, 

aby   

- wysokość spadku przykanalika nad podłogą studzienki wynosiła max 100,0 cm.  

-    

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne.  

Sposób wykonania studzienek (przelotowych, połączeniowych) przedstawiony jest w  

Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w  Katalogu 

powtarzalnych elementów drogowych" opracowanym przez "Transprojekt" Warszawa [23].  

  

- studzienki kanalizacyjne osadnikowe  osadnik wynosi 50 cm -  dno studni 

kaskadowych wyłożyć klinkierem.  

- lokalizować zgodnie z dokumentacją projektową.  

- Zwieńczenia studni zlokalizowanych w skarpach wyprowadzić do rzędnej niwelety pobocza.  

- studzienki posadowić wzmocnionym warstwą tłucznia lub żwiru dnie wykopu i 

przygotowanym fundamencie betonowym  

- Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać w tulejach ochronnych 

producenta rur. Przejścia muszą zapewnić kompensację przemieszczeń osiadania studni.  

- Studzienki wykonać bez kominów włazowych.   

- Studzienki uzbroić w włazy kanalizacyjne typ C-250. Poziom włazu w terenie trawiastym – 

pas rozdzielający – powinien być wyniesiony na wysokości min  8 cm ponad poziomem 

terenu.  

- stopnie włazowe montować w dwóch rzędach, w odległościach pionowych 0,30 m i w  

odległości poziomej osi stopni 0,30 m.  

  

5.5.4.Wpusty deszczowe.  

Studzienki ściekowe powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem.  

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosić:  

- głębokość studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,54 m lub 

mniej jeśli zezwala na to producent wpustów  

- głębokość osadnika – bez osadnika - średnica osadnika (studzienki) 0,50 m.  
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- Krata ściekowa wpustu powinna być usytuowana w ścieku jezdni, wierzch kraty powinien 

być zagłębiony na 2 cm  

  

5.5.5.Izolacje.  

- Powierzchnie betonowe przyległe do gruntu powinny być  zabezpieczone przed korozją, 

zgodnie z zasadami zawartymi w "Instrukcji zabezpieczania  przed korozją konstrukcji 

betonowych" opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w  1986 r. [21].  

- Zabezpieczenie polega na powleczeniu ich zewnętrznej i  wewnętrznej powierzchni warstwą 

izolacyjną asfaltową, posiadającą aprobatę techniczną,  wydaną przez upoważnioną 

jednostkę.  

- Studzienki zabezpiecza się przez posmarowanie z zewnątrz izolacją bitumiczną.  

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. - W 

środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy 

zabezpieczyć przez zagruntowanie izolacją asfaltową oraz trzykrotne posmarowanie 

lepikiem asfaltowym stosowanym na gorąco wg PN-C-96177 [8].  

- W środowisku silnie agresywnym (z uwagi na dużą różnorodność i bardzo duży przedział 

natężenia czynnika agresji) sposób zabezpieczenia rur przed korozją Wykonawca uzgodni z 

Inżynierem.  

  

6. Kontrola  jakości  robót.  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robot   

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

  

6.2. Kontrola, pomiary i badania.  

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich 

używanych materiałów, do betonu i zapraw i ustalić recepturę.  

  

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 

zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera. W 

szczególności kontrola powinna obejmować:  

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,  

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 

kruszywa mineralnego lub betonu,  

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń  

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  
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- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,  

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.  

  

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania  

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż + 5 cm,  

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  0,1 m,  

- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,  

- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  + 5 cm,  

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi  ułożonego kolektora  od 

osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  + 5 mm,  

- odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno  

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  

projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  

- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100  m 

powinien być zgodny z pkt 5. 5. 9,  

- rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  do + 

5 mm.  

6.2.4. Materiały do wykonania wylotu drenu.  

 Cement  powinien  być zaopatrzony przy dostawie w atest lub w sygnaturę odbiorczą kontroli 

jakości.  

 Kruszywo powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jakością uziarnienia oraz 

nie powinno zawierać składników szkodliwych w ilości lub postaci wywierającej ujemny wpływ 

na cechy techniczne betonu. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić 

badania kruszywa wg PN-B-06712 [14].   

 

7. Obmiar  robót.  

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót.  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  S-00.00.00  "Wymagania ogólne".  

  

7.2. Jednostka  obmiarowa.  

Jednostką obmiarową  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.  

  

8. Odbiór  robót.  

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST S-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".  

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki 

pozytywne.  
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8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu.  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,  

- wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,  

- wykonane komory,  

- wykonana izolacja,  

- zasypany zagęszczony wykop.  

  

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt 

i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.  

Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.  

  

9. Podstawa  płatności.  

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 "Wymagania ogólne" .  

  

9.2. Cena  jednostki  obmiarowej.  

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:  

- oznakowanie robót,  

- dostawę materiałów,   

- wykonanie robót przygotowawczych,  

- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego 

odwodnienie,  

- przygotowanie podłoża i fundamentu,  

- wykonanie sączków ,  

- wykonanie wylotu kolektora,  

- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, wpustów deszczowych,  

- wykonanie izolacji rur i studzienek,  

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,  

- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.  

 

10. Przepisy związane.  

10.1. Normy.  

– PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu  

– PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania  

– PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 

mieszanka  

– PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych  

– PN-B-12037 - Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  

– PN-B-12751- Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary  

– DIS8772 – rury grawitacyjne z PE  
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– DIS8773 – rury grawitacyjne z PP  

– PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe  

– PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  

– PN-H-7405 1-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania  

– PN-H-74051-01 - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)  

– PN-H-7405 1 -02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)  

– PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych, Wymagania  i badania  

– PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C  

– PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych  

– PN-H-74101 - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych  

– BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie  

– BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny  

– BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe  

"Wipro"  

– BN-86/8971-06,02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe  

– BN-86/8971-08  - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe,  

– PN-EN 1401-01:1999  

– PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i próby odbiorowe  

– PN-B-062050 - Beton zwykły  

– PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

– PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu  

– PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

– PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia  

– KPED  

  

11.2. Inne dokumenty.  

– Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.  

– Katalog budownictwa  

   KB4-4.12.1.(6)  Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)  

   KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec 1980)  

   KB4-4.12.1.(8)  Studzienki spadowe (lipiec 1980)  

   KB4-4.12.1.(11)  Studzienki ślepe (lipiec 1980)  

   KB4-3.3.1.10.(1 ) Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)  

   KB1-22.2.6.(6)  Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm  

– "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa,  1979-1982 r. – 

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro", 

Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.  

– Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,  wodociągowych i 

kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i 

zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds.  procesu inwestycyjnego powołany przez 

Prezydenta m.st. Warszawy - sierpień 1984 r  

– Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE produkcji PipeLife  
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– System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE/PP – PipeLife  

– Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych – Lars-Eric Janson, 

Jan Molin.  
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VII. Specyfikacja nr S-07.00.00 - Roboty  ziemne – wymagania ogólne.  

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot ST.  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej, obręb Babięty Wielkie , 

gmina Susz 

  

1.2. Zakres stosowania ST  

  Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecan i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .   

  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy lub modernizacji dróg i obejmują:  

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. III),  

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,  

  

1.4.  Określenia podstawowe.  

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych 

odpadów przemysłowych, spełniająca warunki stateczności i odwodnienia.  

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 

skarpami rowów.   

1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót 

ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.  

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, którego wysokość jest mniejsza niż 1 m.  

1.4.5. Nasyp średni - nasyp, którego wysokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.  

1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, którego wysokość przekracza 3 m.  

1.4.7. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.  

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

1.4.9. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m.  

1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem.  

1.4.11. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie 

pasa robót drogowych.  
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1.4.12. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

robót drogowych.  

1.4.13. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów 

pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz 

innych prac związanych z trasą drogową.  

1.4.14. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:   

ρd 

Is =  ρds 

gdzie: ρd  -   gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, 

(Mg/m3),  

ρds. - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], służąca do oceny 

zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [7], 

(Mg/m3).  

  

1.4.15. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru:  

d60 

 U=   

d10 

gdzie:  

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), d10 - 

średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm).  

1.4.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 

polskimi normami i z definicjami podanymi w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

  

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.  

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt  

1.5.  

2. Materiały (grunty).  

  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.  

  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST S-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.  

  

2.2. Podział gruntów.  

Podział gruntów pod względem kategorii i wysadzinowości przedstawiono w tablicy 1 i 2.  

  

2.3. Zasady wykorzystania gruntów.  

  Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane 
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w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być 

wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych 

i za zezwoleniem Inżyniera.  

  Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, określone w ST S-08.01.00, pkt 2.4, 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy 

do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Inżynier może 

nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika 

jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Tablica 2. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [4]  

  

Lp.  

  

Wyszczególnienie 

właściwości  

Jednostki  

  

 Grupy gruntów  

Niewysadzinowe   Wątpliwe  Wysadzinowe  

1  Rodzaj gruntu    - rumosz  -  piasek 

pylasty  

mało 

wysadzinowe  

   niegliniasty  

- żwir  

- pospółka  

- piasek 

gruby  

- piasek 

średni - piasek 
drobny  

- żużel  

nierozpadowy  

- zwietrzelina 
gliniasta  

- rumosz 

gliniasty  

- żwir gliniasty  

- pospółka 

gliniasta  

- glina 

piaszczysta 

zwięzła, glina 

zwięzła, glina 

pylasta zwięzła  

- ił, ił 
piaszczysty, ił 
pylasty  

bardzo 
wysadzinowe - 
piasek gliniasty  

- pył, pył 

piaszczysty  

- glina 
piaszczysta, 
glina, glina 
pylasta  

- ił warwowy  

2  Zawartość 

cząstek  

≤ 0,075 mm  

≤ 0,02   mm  

  

%  

  

  

< 15  

< 3  

  

  

od 15 do 30 

od 3 do 10  

  

  

> 30  

> 10  

3  Kapilarność 

bierna  

Hkb  

  

m  

  

< 1,0  

  

≥ 1,0  

  

> 1,0  

4  Wskaźnik 

piaskowy WP  

    

> 35  

  

od 25 do 35  

  

< 25  
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3. Sprzęt.  

  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.  

  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.  

  

3.2. Sprzęt do robót ziemnych.  

  Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do:  

- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.),  

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), - 

sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  

4. Transport.  

  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

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

  

4.2. Transport gruntów.  

  Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 

gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz od odległości 

transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 

wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu  

(materiału).  

  Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 

roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości 

nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera.  

5. Wykonanie robót.  

  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

    Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.  

  

5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów.  

  Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż ± 10 cm. Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie 

może przekraczać + 1 cm i -3 cm.  

  Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm, a 

krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.  

  Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 

powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
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wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni.  

W gruntach skalistych wymagania, dotyczące równości powierzchni dna wykopu oraz 

pochylenia i równości skarp, powinny być określone w dokumentacji projektowej i SST.  

5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych.  

  Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar 

robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  

  Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  

  Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.  

  

5.4. Odwodnienie wykopów.  

  Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety.  

W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom 

poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w dokumentacji 

projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 

4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. 

Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów 

wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia 

wykopu w czasie postępu robót ziemnych.  

  Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.  

  

5.5. Rowy.  

  Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i 

SST. Szerokość dna i głębokość rowu nie mogą różnić się od wymiarów projektowanych o 

więcej niż ± 5 cm.   

6. Kontrola jakości robót.  

  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.  

  

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych.  

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia  

  Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
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specyfikacji określonymi w pkt 5 oraz z dokumentacją projektową.   Szczególną uwagę należy 

zwrócić na:  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,  

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.  

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót  

  Czynności wchodzące w zakres sprawdzenia jakości wykonania robót określono w punkcie 6 

ST D-02.01.01 oraz D-02.03.01. 6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego  

6.3.1.Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów  

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 3.  

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych  

Lp.      Badana cecha  Minimalna częstotliwość badań i pomiarów  

1. Pomiar szerokości 

korpusu ziemnego  

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 

m i poziomicą lub niwelatorem, w odstępach 

co 200 m na prostych, w punktach głównych 

łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 

m na łukach o R < 100 m oraz w miejscach, 

które budzą wątpliwości  

  

  

  

2. Pomiar szerokości 

dna rowów  

3. Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego  

4. Pomiar pochylenia 

skarp  

5. Pomiar równości 

powierzchni korpusu  

6. Pomiar równości 

skarp  

7. Pomiar spadku 

podłużnego 

powierzchni korpusu 

lub dna rowu  

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach 

co 200 m oraz w punktach wątpliwych  

8. Badanie 

zagęszczenia gruntu  

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej 

ułożonej warstwy lecz nie rzadziej niż raz na 

każde 500 m3 nasypu  

  

6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego  

  Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 

10 cm.  

6.3.3. Szerokość dna rowów  

  Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm.  

6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego  

  Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej 
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niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.5. Pochylenie skarp  

  Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości 

pochylenia wyrażonego tangensem kąta.  

6.3.6. Równość korony korpusu  

  Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 

cm.  

6.3.7. Równość skarp  

    Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać ± 10 cm.  

6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu  

  Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 

niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 

projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm.  

6.3.9. Zagęszczenie gruntu  

  Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien być zgodny z 

założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.  

  

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  

  Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt.  

  Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 

specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  

  Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego 

wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

7. Obmiar robót.  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  

  

7.2. Obmiar robót ziemnych.  

    Jednostka obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych robót ziemnych.  

8. Odbiór robót.  

  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 

dały wyniki pozytywne.  

9. Podstawa płatności.  

  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
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pkt 9.  

    

10. Przepisy związane.  

  

10.1. Normy  

1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów  

2. PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntów  

3. PN-B-04493  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej  

4. PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania  

5. BN-64/8931-01  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  wskaźnika piaskowego  

6. BN-64/8931-02  Drogi  samochodowe.  Oznaczenie  modułu  

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą  

7. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu  
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VIII. Specyfikacja nr S-08.00.00 - Roboty  ziemne  wykopowe.  

  

1. Wstęp.  

  

1.1. Przedmiot ST.  

    Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych branży sanitarnej dla inwestycji: 
„ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

” w zakresie: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego 

ogrzewania, instalacji klimatyzacji, przyłącze kanalizacji sanitarnej, obręb Babięty Wielkie, 

gmina Susz.  

  

1.2. Zakres stosowania ST.  

  Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1.  

  

1.3. Zakres robót objętych ST.  

  Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 

czasie budowy przyłącza  zgodnie z dokumentacją projektową.  

  

1.4. Określenia podstawowe.  

    Podstawowe określenia zostały podane w ST S-07.01.00 pkt 1.4.  

  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

    Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST S-07.01.00 pkt 1.5.  

2. Materiały (grunty).  

  Podstawę podziału gruntów i innych materiałów na kategorie pod względem trudności ich 

odspajania podano w ST S-07.02.01, tablica 1. W wymienionej tablicy określono przeciętne 

wartości gęstości objętościowej gruntów i materiałów w stanie naturalnym oraz spulchnienie po 

odspojeniu.  

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w SST S- 

04.01.00, pkt 2, tablica 1.  

  

3. Sprzęt.  

    Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-07.00.00 pkt 3.  

4. Transport.  

  Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST S-07.00.00  pkt 4.  

5. Wykonanie robót.  

  

5.1.  Zasady prowadzenia robót.  

    Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST S-04.01.00 pkt 5.  

  Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 

skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
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Wykonawcę robót ziemnych.  

  Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem 

warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera.  

  Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w 

nasyp lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem.  

  Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych.  

  

5.2.  Wymagania dotyczące zagęszczenia.  

  Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego w tablicy 1.  

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót 

ziemnych  

  

Strefa korpusu  

  

Minimalna wartość Is dla dróg  

  

Teren zielony  Droga   

Górna warstwa o grubości 20 

cm  

1,00  1,00  

Na głębokości od 20 do 50 cm 

od powierzchni robót 

ziemnych  

  

0,97  

  

1,00  

  

  Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, 

podanych w tablicy 1.  

  Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w tablicy 1 nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 

przedstawia do akceptacji Inżynierowi.  

  

5.3.  Ruch budowlany.  

 Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra.  

 Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie 

ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny 

ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu.  Naprawa uszkodzeń 

powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków 

obciąża Wykonawcę robót ziemnych.  

6. Kontrola jakości robót.  
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót.  

    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S-07.00.00 pkt 6.  

  

6.2. Kontrola wykonania wykopów.  

  Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli 

szczególną uwagę należy zwrócić na:  

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości,  

b) zapewnienie stateczności skarp,  

c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu,  

d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie),  

e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie  

5.2.  

7. Obmiar robót.  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.  

    Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST S-07.00.00 pkt 7.  

  

7.2. Jednostka obmiarowa.  

    Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu.  

8. Odbiór robót.  

    Ogólne zasady odbioru robót podano w ST S-07.00.00 pkt 8.  

  

9. Podstawa płatności.  

  

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-07.00.00 pkt 9.  

  

9.2. Cena jednostki obmiarowej.  

    Cena wykonania 1 m3 wykopów w gruntach I-V kategorii obejmuje:  

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

- oznakowanie robót,  

- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odkład, obejmujące: odspojenie, 

przemieszczenie, załadunek, przewiezienie i wyładunek,  

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,  

- profilowanie dna wykopu, rowów, skarp,   

- zagęszczenie powierzchni wykopu ,   

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji 

technicznej,  

- rozplantowanie urobku na odkładzie ,   

- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, - rekultywację terenu.   
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10.  Przepisy związane.  

    Spis przepisów związanych podano w ST S-07.00.00 pkt 10.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej standardowej 

specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem 

zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla 

których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod 

wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 

technicznymi (SST). 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 

urządzeniami, c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany 

z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 

fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – należy przez to rozumieć budynek wolno 

stojący albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący 

zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w 

którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego 

lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% 

powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 
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lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, 

sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 

urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 

zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 

ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 

podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 

innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 

technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

1.4.5. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w 

szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki,drabinki, śmietniki. 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 

przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 

połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 

wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 

na przebudowie,  montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie 

budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 

stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne 

związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z 

jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu 

lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod 

śmietniki. 

1.4.11. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są 

roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 

rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 

ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego 

uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną 

zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych 

innych niż budowa obiektu budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne 

i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik 
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montażu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w 

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek 

organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji oraz 

Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu 

górniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich 

właściwości określonych w rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 

ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w 

ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w 

otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z 

tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego 

za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 

przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas 

ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy 

organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 

robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania 

robót. 

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora 

nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 
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zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z 

oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

1.4.28. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 

jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 

dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z 

przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 

budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia 

przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu 

realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 

będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 

budowlanych. 

1.4.33. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, 

kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie 

Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 

budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub 

dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 

współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 

warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 

(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji po wykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 

i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet 

Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) 

jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z 

ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
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1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 

wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i 

robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze 

słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach 

Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie 

kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych 

Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie 

Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w 

istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez 

zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową 

w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest 

obecnie prawnie określony w przepisach). 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 

pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 

pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 

uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

- dostarczoną przez 

Zamawiającego, - sporządzoną 

przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w 

choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 

dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych 

rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze 

skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 

projektową i SST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 

dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu 

budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 

wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

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

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny 

wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 

ukopów i dróg dojazdowych, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia 

przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 

odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 

mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 

terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 

budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 

Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 

dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 

odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. 1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 

niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 

ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 

powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 

fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 

wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 1.5.11. Stosowanie się 

do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 

dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 

września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 
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169 poz. 1650). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora 

nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 

wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w 

czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 

Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 

materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 

Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed 

rozpoczęciem eksploatacji złoża. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 

oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 

nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek złoża. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru 

będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu 

robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 

odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 

na danym obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót 

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, 

nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

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

umowie. 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 

graficznej, - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy 

wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub 

przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 

przez Wykonawcę na własny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 

Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 

robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 

Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 



ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

Iława, październik 2021 roku 

 

sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 

Program zapewnienia jakości winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 

legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, 

gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy 

w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 

Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

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

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie 

przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 

kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 

przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i 

oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 

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

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu 

kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim 

przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA 

z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST, 

- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 

r. (Dz. U. 98/99). W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

SST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jedno-znaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 

będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 

budowy. 

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

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

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

pod drugim, bez przerw. 

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

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy 

należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów 

robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

robotach, - uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,- inne 

istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 

ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 

robót. 

[2] Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie lub w SST. 

[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 

jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w 

formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], 

następujące dokumenty: a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 

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

będą wpisane do książki obmiarów. 

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

lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 

lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w 

KNR-ach oraz KNNRach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

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

przez Inspektora nadzoru. 

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

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

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

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

SST. 

Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
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c) odbiorowi częściowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 

dokonuje Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 

powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 

robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 

odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 

których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 

komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: - dokumentację powykonawczą, tj. 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

- protokoły odbiorów częściowych, 

- recepty i ustalenia technologiczne, 

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

SST i programem zapewnienia jakości (PZJ), 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia 

jakości (PZJ), 

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą 

wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót 

(końcowy)”. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 

w SST i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą 

obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku 

VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 

instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 

dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 

zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty/dzierżawy terenu, - przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i  ` drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji 

ruchu obejmuje: - usunięcie wbudowanych materiałów 

i oznakowania, - doprowadzenie terenu do stanu 

pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

ponosi Zamawiający. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 

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

2016 z późn. zm.). 

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

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

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 

Nr 147, poz. 1229). 

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

zm.). 

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

zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086). 

10.2. Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 

209, poz. 1780). 

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

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

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa 

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

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

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 

odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

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

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, 

poz. 2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 

V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki 

Budowlanej, Warszawa 2003. - Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, 

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W BABIĘTACH WIELKICH 

1.2.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i 

przewodów, montaż osprzętu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa 

inżynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 

1.3.Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 

robót związanych z: 

- układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych 

poza rozdzielnicami,- montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów 

kubaturowych oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego. 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

- wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności roboty  

murarskie, ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 

- ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 

wyznaczonych w dokumentacji, 

- ułożeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonych w rurkach lub kanałach 

zamkniętych), ułatwiającego docelowe wciąganie zaprojektowanych przewodów (np. dla 

sieci teleinformatycznych), 

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i przewodów, 

- przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami 

kwalifikującymi montowany element instalacji elektrycznej. 

1.4.Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także 

podanymi poniżej: 

Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu 

wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów 

bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i 

sposobów oznaczania, metod badań i prób oraz odbiorów i rozliczeń. Aprobata techniczna – 
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dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 

ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla 

potwierdzenia tych wymagań. 

Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 

zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 

wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 

Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej 

lub urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem 

a nie spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych 

w celu wyrównania potencjału. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 

elektrycznych w wybrane miejsce. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 

układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający 

przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki instalacyjne, 

- koryta i korytka instalacyjne, 

- kanały i listwy instalacyjne, 

- rury instalacyjne, 

- kanały podłogowe, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

- pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 

wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej 

w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Oprawa oświetleniowa ( elektryczna ) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i 

połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed 

wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także 

do uzyskania odpowiednich parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia 

właściwe umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 

wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub elementy 

ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza, odbłyśnika, rastra, abażuru. 

Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 
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(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 

źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 

przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych przewodów 

elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, przewody 

ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 

sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją; . 

Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

- kucie kucie bruzd i wnęk, 

- osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

- montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 

- montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 

szynoprzewodów, - montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, - 

oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5. 

1.6.Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 

zmian Dz. U. Z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku 

zamówień publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 

poz. 664), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami), 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 
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kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty 

techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów, 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających 

zakryciu z załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). Montaż 

elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

montażowych, opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia. 

1.7.Nazwy i kody: 

Grupy robót, klasy robót lub kategorie robót 

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego, 

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,    

45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu 

elektrycznego w budynkach, 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i 

sygnalizacyjnych. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w 

dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: - spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 

stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i 
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w 

obiektach budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia 

elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 

upoważniony przedstawiciel: - dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu 

odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

- wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: 

zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową 

Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe 

opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 

Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

- oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, - wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
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budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym przez Komisję Europejską wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

- wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, 

dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną 

dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 

Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem 

posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w 

zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie 

budowlanym. 

2.2.Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.2.1. Kable i przewody 

Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla 

rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i 

aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5. Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 

6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, a przekroje żył: 16 do 1000 mm². Przewody instalacyjne 

należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w osłonach lub 

bez, klejonych do bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także natynkowo, 

wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia 

znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od wymogów, 

przekroje układanych przewodów mogą wynosić 0,5 do 240 mm², przy czym zasilanie 

energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². Jako materiały 

przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² należy 

stosować obowiązkowo przewody miedziane. Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych 

magistrali energetycznych, obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy 

lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. 

zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. Jako materiały 

przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte niklem i 

ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu 

ochrony IP lub bez obudowy. 

2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 

Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 

miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach 

przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody 

układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, 

listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako 

mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. 

Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, 

dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. Koryta i korytka 
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instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub siatkowe oraz z 

tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie 

rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 

zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla 

nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające 

płynne układanie kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych 

lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 

przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 

60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają 

płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości 

posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych 

rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania 

równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg 

zaleceń producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 

występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub 

kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający 

prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski 

instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz 

audiovideo. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z 

tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują 

płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. 

Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do 

+ 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i 

średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn narażonych na uszkodzenia mechaniczne 

należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od 

przekroju poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury 

instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie 

lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych 

przekrojach żył wg potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 

do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – 

średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur 

karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 

zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – 

spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

Kanały podłogowe poziome o wymiarach – szerokość 200, 250, 300, 350 i 400 mm należy 

wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowych jako perforowane lub pełne. Osprzęt 

kanałów podłogowych stanowią elementy ułatwiające prowadzenie instalacji oraz pokrywy i 

podłogowe punkty aktywacyjne (wyposażenie użytkowe) jak ramki i puszki montażowe wraz z 

wypustami do montażu osprzętu podtynkowego, z pierścieniem ø 45 mm, różnego typu i innego. 

Montaż kanałów podłogowych może odbywać się w podkładzie betonowym, warstwie 

wyrównawczej (zatapiane w szlichcie o grubości 40 do 115 mm – z możliwością regulacji do 25 

mm rzędnej góry kanału), a także w podłogach pustakowych lub podniesionych. 
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2.2.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym 

stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. Paski zaciskowe lub 

uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą 

być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury 

instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 

łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 

Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 

trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 

puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny 

IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system 

montażu – występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W 

zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: 

puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub 

przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju 

żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny 

być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 

elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub 

lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 

przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz 

umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka 

grup materiałów: 

oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 

2.2.4. Sprzęt instalacyjny 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i 

natynkowowtynkowych: 

• łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za 

pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio 

na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

• zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 

1,0÷2,5 mm2. 

• obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: do 10 A, 

- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.5. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 
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natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w 

styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą 

wkrętów lub przyklejane. 

Gniazda natynkowe 3-fazowe muszą być przystosowane do 5-cio żyłowych przewodów, w tym do 

podłączenia styku ochronnego oraz neutralnego. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o przekroju od 

1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykowego. 

Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących płomienia. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 

- prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, - stopień ochrony w wykonaniu 

zwykłym: minimum IP 2X, - topień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.6. Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: - dobór opraw i źródeł światła, 

- plan rozmieszczenia opraw, 

- rysunki sposobu mocowania opraw, 

- plan instalacji zasilającej oprawy, 

- obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, - zasady 

konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do potrzeb 

oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech klasach 

ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. Wypusty sufitowe i ścienne 

powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, przy czym przekrój 

przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a napięcie izolacji nie może być 

mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach 

prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. Podział opraw 

oświetleniowych ze względu na rodzaj źródła światła: 

- do żarówek, 

- do lamp fluorescencyjnych (świetlówek), 

- do lamp rtęciowych wysokoprężnych, - do lamp sodowych, 

- do lamp ksenonowych. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 

związane ze stopniami ochrony: 

- zwykła IP 20 

- zamknięta IP 4X 

- pyłoodporna IP 5X 

- pyłoszczelna IP 6X 

- kroploodporna IP X1 
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- deszczodporna IP X3 

- bryzgoodporna IP X4 

- strugoodporna IP X5 

- wodoodporna IP X7 

- wodoszczelna IP X8 

W praktyce zdarza się , że dobrana oprawa oświetleniowa jednocześnie spełnia wymagania 

dotyczące ochrony przed wnikaniem ciał stałych i wody np. oprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP 

64/23 jest oprawą pyłoszczelną i bryzgoodporną w części, gdzie znajduje się lampa oraz zwykłą i 

deszczodporną w części, gdzie znajduje się osprzęt stabilizacyjno-zapłonowy (minimalny wymóg 

ochronny dla opraw drogowych) . 

2.2.7. Sprzęt do innych instalacji 

Należy stosować następujący sprzęt do instalacji: 

- przyzywowej (dzwonki, gongi), 

- telefonicznej (centrale, rozety, gniazda, wtyczki telefoniczne),- 

antenowe (zbiorczej telewizji lub telewizji kablowej). 

2.3.Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, - są właściwie oznakowane i opakowane, 

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych 

prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania 

wyrobów. Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i 

materiałów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno 

być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4.Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji elektrycznych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. W szczególności kable i przewody należy 

przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów 

producent zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 

opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). Pozostały sprzęt, osprzęt i 

oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych 

opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 

atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie magazynowe do 

przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

3. 1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego 

przez Inspektora nadzoru. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 4 

4.2.Transport materiałów 

Podczas transportu materiałów ze składu przyobiektowego na obiekt należy zachować ostrożność 

aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające wykonywanie 

transportu wynoszą dla bębnów: – 15°C i – 5°C dla krążków, ze względu na możliwość 

uszkodzenia izolacji. Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i 

umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. Roboty winny być 

wykonane zgodnie z projektem oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

5.2.Montaż przewodów instalacji 

elektrycznych Zakres robót obejmuje: 

- przemieszczenie w strefie montażowej, 

- złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 

- roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 

lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

- osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

- montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów (pkt 2.2.2.), - łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych 

kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku 

spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

- łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), - puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna 

(zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem,  
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- przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 

- koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

- wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów 

zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i 

przewodów, wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą 

być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i 

bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. 

Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich 

wytycznych), 

- roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie 

bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć 

kanałów instalacyjnych, 

- przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6:2008 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

5.3.Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami zabezpieczonymi 

antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy sprzętu 

instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego na ścianach. Przed 

zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. Źródła światła i 

zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. Należy zapewnić 

równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-

fazowych. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. Gniazda wtykowe i wyłączniki należy 

instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W sanitariatach należy 

przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 

jednakowe. Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 

styk ten występował u góry. Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w 

taki sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego 

bieguna. Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą 

kombinacją barwy zielonej i żółtej. Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia 

wykonać zgodnie z planami instalacji i schematami. 

5.4.Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, 

należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia 

wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego – dla 

części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym 

potencjały jest przewód wyrównawczy. Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy 
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wybrać łącząc przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. Połączenia 

wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku tj.na parterze. Do 

głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 

sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. W przypadku niemożności 

dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy elementami metalowymi, należy stosować 

iskierniki. Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 

obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy przewodami fazowymi a 

uziemieniem instalacji piorunochronnej. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7 pkt 6 

6.2.Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów 
zawarty jest w PN-IEC 603646:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3.Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 

końcowych polegających na kontroli: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 

- zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 

- stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, - pomiarach 

rezystancji izolacji, 

Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji 

poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru 

należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. Po wykonaniu oględzin należy 

sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-

IEC 60364-6:2008. 

6.4.Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 

punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały 

wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na 

właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 

Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania 

instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
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7.1.Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 
elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

- dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

- dla kabli i przewodów: m, 

- dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 

- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

7.3.W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji 
elektrycznej opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić 
inne szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót 

W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady 

rzeczowe dla odpowiednich robót. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 

pkt 8 

8.2.Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 

Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających 

wpływ na wykonanie dalszych prac. Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 

- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego osprzętu,  

- instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót przez inne 

branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają zakończenia robót instalacji 

elektrycznej np. zasilanie pomp. 

8.2.2. Odbiór częściowy 

Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów 

urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), uniemożliwiając ocenę 

prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. Podczas odbioru należy sprawdzić 

prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 

- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 

8.2.3. Odbiór końcowy 

Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy 

przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń 
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zasilających. Zakres badań obejmuje sprawdzenie: - dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji 

instalacji, 

- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie oznaczenia 

kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania napięciem 

probierczym wykonuje się tylko jeden raz. Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia 

badań są określone w normach PN-IEC 60364-6:2008 i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 

Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a 

wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności 

wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. Ceny jednostkowe 

wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty 

instalacyjne uwzględniają również: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających 

wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 

- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji 

technicznej szczegółowej, - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań 

niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu. Przy rozliczaniu robót 

według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być uwzględnione 

w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, 

demontażu i pracy rusztowań koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, 

należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w 

zakresie instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu 

zamówienia. 

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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10.1.Normy 

PN-IEC 60364-1:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 

podstawowe. PN-HD 60364-4-41:2009  

Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Ochrona przed porażeniem elektrycznym PN-IEC 60364-4-42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. PN-IEC 60364-4-43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. 

Ochrona przed prądem przetężeniowym. PN-IEC 60364-5-51:2009 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Część 5-51: Dobór i montaż 

wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne (oryginał) . PN-IEC 60364-5-52:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Oprzewodowanie. 

PN-IEC 60364-5-523:2001 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. PN-IEC 60364-5-53:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

PN-IEC 60364-5-54:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -

- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych  

PN-IEC 60364-5-559:2010 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 

elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe  

PN-IEC 60364-5-56:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 

Instalacje bezpieczeństwa. 

PN-IEC 60364-6:2008 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 6: Sprawdzanie  

PN-IEC 60364-7-701:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic  

PN-IEC 60364-7-702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 

PN-HD 60364-7-704:2010 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 7-704: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji 

lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  

PN-HD 60364-7-705:2007 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-705: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji --  

Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze (oryginalne)  
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PN-EN 60898:2002 

Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i podobnych (oryg.)  

PN-EN 50146:2007 

Opaski przewodów do instalacji elektrycznych  

PN-EN 60445:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 

identyfikacja -- Identyfikacja zacisków urządzeń i zakończeń przewodów  

PN-EN 60446:2010 

Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, znakowanie i 

identyfikacja -- Identyfikacja przewodów kolorami albo znakami alfanumerycznymi  

PN-EN 60529:2003 

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

PN-EN 60664-1:2008 

Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia - Część 1: Zasady, 

wymagania i badania (oryginał)  

PN-EN 60670-1:2007 

Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do stałych instalacji elektrycznych domowych i 

podobnych - Część 1: Wymagania ogólne  

PN-EN 60799:2004 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody 

pośredniczące. PN-EN 60898-1:2007 

Sprzęt elektroinstalacyjny - Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych - Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego  

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008  

Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (oryginał)  

PN-EN 60898-1:2007/A12:2008  

Sprzęt elektroinstalacyjny -- Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych instalacji domowych i 

podobnych -- Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego (oryginał)  

PN-EN 61008-1:2007  

Wyłączniki różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia nadprądowego do użytku 

domowego i podobnego (RCCB) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

PN-EN 61009-1:2008  

Wyłączniki różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem nadprądowym do użytku 

domowego i podobnego (RCBO) -- Część 1: Postanowienia ogólne  

PN-E-04700:1998 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych. PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 

pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). PN-E-93207:1998 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

PN-E-93207:1998/Az1:1999 

Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do 

przewodów o przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana Az1). PN-E-05029:1990 Kod 

do oznaczania barw. 
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10.2.Ustawy 

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

881). 

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

późn. Zmianami). 

10.3.Rozporządzenia 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z 

późniejszymi zmianami). 

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

sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące 

w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. 

U. Nr 195, poz. 2011). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 

Arkady, Warszawa 1990 r. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty 

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. 

Warszawa 2003 r. – Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB 

część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w 

budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 

Kod CPV 45000000-7. 

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 

 

 

 

 

 

 

 


