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Ogólna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
S – 00. 00.00   WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna S-00.00.00 - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w 
ramach inwestycji pt.: 
„Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego”  
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 
 
1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego 
ogólnobudowlanego dotyczące budowanego wiatrołapu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8, w zakresie realizacji budowlanej ww. zadania i oddania go do użytku zgodnie z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w 
ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi 
normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę                     
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby           
45113000-2 - Roboty na placu budowy  
 
45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej      
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe           
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262300-4 - Betonowanie                      
45320000-6 - Roboty izolacyjne 
 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych            
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie      
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej           
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów              
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian             
45431000-7 - Kładzenie płytek             
45431100-8 - Kładzenie terakoty     
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie              
45441000-0 - Roboty szklarskie              
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8 – Roboty malarskie 
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1.3. Zakres stosowania ST  

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
01.00.00 -  Przygotowanie terenu pod budowę 
02.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części    oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej 
03.00.00 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

1.3.2. Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
 
Prace tymczasowe i towarzyszące 
- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji  
- wykonanie pomocniczych konstrukcji montażowych 
- inwentaryzacja powykonawcza 
 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 
 
1.5.1. Organizacja robót budowlanych 
 
1.5.1.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inspektora . 
 
1.5.1.2. Zgodność z dokumentacją projektową 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby 
w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją projektową. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją projektową, ST i wpłynie to 
na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.5.1.3. Dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia i przechowywania na Terenie Budowy wszystkich wymaganych 
prawem polskim dokumentów, zgodnie z punktem 6.8. "Dokumenty budowy" w rozdziale 6. "Opis działań 
związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów 
odniesienia" niniejszej Specyfikacji oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 
urządzeń technicznych. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie lub uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
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1.5.1.4. Kierownik Budowy 

Wykonawca wyznacza na cały okres prowadzenia prac Kierownika Budowy oraz kierowników robót 
posiadających odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. 
 
1.5.2. Organizacja Zaplecza Technicznego Budowy na potrzeby Wykonawcy 
 
1.5.2.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca otrzyma od Zamawiającego 
Dokumentację Projektową. 
 
1.5.2.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy, wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 
elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego, w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia 
i odbioru ostatecznego Robót.  
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, oraz wszelkie inne środki niezbędne 
do ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 
Wykonawca odpowiada za znajdujące się na Terenie Budowy wyroby budowlane we własnym zakresie. 
Wykonanie wszelkich prac budowlanych musi zapewnić: 
-zabezpieczenia elementów przed zniszczeniami, zamarzaniem i zawilgoceniem, 
-zabezpieczenia i konserwację przewodów, sieci, 
-zabezpieczenie wymaganych przez producenta oraz PN warunków przechowywania wyrobów budowlanych 
-zabezpieczenie wymaganych warunków wiązania dla betonów fundamentu, podłoży, podkładów i posadzek. 
 
1.5.2.3. Zagospodarowanie Terenu Budowy i warunki dot. organizacji ruchu 

Wykonawca zobowiązany jest w cenie umowy opracować Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca jest zobowiązany spełnić następujące warunki: 
-Urządzenie placu budowy w zakresie niezbędnym do wykonania prac i wykorzystania wspólnych instalacji 
będzie ustalane wspólnie z Inwestorem i Użytkownikiem z zachowaniem zasad bezpieczeństwa użytkowania 
oraz warunków bezpieczeństwa dla poruszania się po terenie działki oraz poza nią zarówno dla uczestników 
procesu budowlanego jak i dla osób postronnych. 
 
1.5.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
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. 
 
1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
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W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
l) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

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

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Wykonawca 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 Wykonawca. 
 
1.5.7. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Wykonawca Robót budowlanych powinien zatrudniać specjalistę do spraw BHP I P.POŻ., posiadającego 
wymagane uprawnienia i kwalifikacje w tym zakresie oraz uprawnienia budowlane w zakresie nadzoru 
i projektowania. 
Dla prowadzenia robót i bezpiecznego ich kierowania zakłada się stały pobyt kierownika robót jako osoby 
odpowiedzialnej za te prace. 
Przystępując do prac personel musi być trzeźwy, wypoczęty, w dobrej kondycji psychicznej i fizycznej, ubrany 
we właściwą dla rodzaju prac odzież ochronną. W zależności od potrzeby należy wyposażyć pracowników w 
wymagany sprzęt ochronny. 
Kierownik budowy sporządza program bezpieczeństwa i prowadzi instruktaże z pouczeniem o pierwszym 
działaniu w razie wypadku  oraz podaje numery telefonów awaryjnych, a także odpowiada za noszenie odzieży 
roboczej i sprzętu ochronnego przez pracowników. 
Wykonawca Robót Budowlanych jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie środki techniczne 
i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót budowlanych.  
Zabezpieczenia BHP obejmują między innymi (nie wyłącznie): 
-bariery na obrzeżach rusztowań, 
-znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne 
-prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji, 
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-pasy zabezpieczające dla osób pracujących na wysokościach, 
-poręcze zabezpieczające przed upadkiem 
-wewnętrzne drabiny, schody i pomosty, 
-kosze stabilizujące do prac wysokościowych wewnątrz obiektu. 
Wykonawcy poszczególnych robót odpowiadają za zabezpieczenie zbiorowe dla wszystkich uczestników 
procesu budowlanego. 
Szczegółowe dane zawiera "Informacja dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" stanowiąca element 
składowy dokumentacji projektowej oraz „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzony przez 
Wykonawcę Robót Budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 
 
 
1.6. Określenia podstawowe 
 

Zamawiający/Inwestor – Powiat Poznański ul. Jackowskiego 18 
Wykonawca/Wykonawca robót budowlanych – zwycięzca przetargu na wykonanie robót budowlanych 
pt. „Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul. Słowackiego 8 
Inspektor – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyznaczony przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Księga Atestów - zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów materiałów i urządzeń zgodnie z 
wykonywanymi robotami 
Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej 
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości, w kolejności technologicznej ich wykonania 
ST – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 

Stosowane urządzenia i materiały powinny posiadać stosowne atesty. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest zebranie i logiczne ułożenie wszystkich atestów zgodnie z wykonywanymi robotami w 
Księdze atestów. Jakość materiałów i urządzeń powinna umożliwiać ich długotrwałe 
użytkowanie w budynku użyteczności publicznej oraz zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom. 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
Robót. 
Wszystkie materiały budowlane powinny posiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na terenie 
Polski oraz stosowne atesty PZH i ITB lub zharmonizowane z państw Unii Europejskiej wg potrzeb.  
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2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

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

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zniszczeniem lub kradzieżą oraz zachowały swoją jakość 
i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Miejsca składowania materiałów i wyrobów budowlanych należy utwardzić i odwodnić. 
 
W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatów niebezpiecznych, należy zamieścić o tym 
informację na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i preparaty 
niebezpieczne należy przechowywać i przemieszczać na terenie budowy w opakowaniach producenta. 
W pomieszczeniach magazynowych należy umieścić tablice określające dopuszczalne obciążenie regałów 
magazynowych, a także dopuszczalne obciążenie powierzchni stropu. Składowiska materiałów, wyrobów 
i urządzeń technicznych muszą zostać wykonane w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 
rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. Materiały składuje się w miejscu 
wyrównanym do poziomu. 
 
Materiały drobnicowe układa się w stosy o wysokości nie większej niż 2m, dostosowane do rodzaju 
i wytrzymałości tych materiałów. Stosy materiałów workowanych układa się w warstwach krzyżowo do 
wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 
 
Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza niż: 
1) 0,8 m - od ogrodzenia, zabudowań lub innych przeszkód trwałych 
2) 5,0 m - od stałego stanowiska pracy 
 
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych o kształcie płyt powinien wykluczyć ryzyko ich 
spękania, wykrzywienia, wygięcia czy jakichkolwiek innych form trwałego odkształcenia. 
 
Zabronione jest opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy, słupy napowietrznych linii 
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, a wchodzenie 
i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie 
przy użyciu drabiny lub schodni. Podczas załadunku lub rozładunku materiałów lub wyrobów, przemieszczanie 
ich nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca jest zabronione. Na czas tych czynności kierowca 
jest zobowiązany opuścić kabinę.  
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy. 
 
 
3.0 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
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na jakość wykonywanych Robót. 
Liczba, wydajność i rodzaj sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót w terminie przewidzianym 
umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót powinien być: 
1) utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 
2) stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony 
3) obsługiwany przez przeszkolone osoby 
4) montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgodnie z instrukcją producenta 
5) używany w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracownikom i osobom postronnym 
 
W szczególności pamiętać należy, że: 

1. Prace modernizacyjne wykonywane będą w działającym urzędzie Starostwa/budynku użyteczności 
publicznej. Wymaga się zastosowania sprzętu będącego źródłem możliwie ograniczonego hałasu, 
wstrząsów i kurzu. 

2. Należy więc ograniczyć stosowanie młotów pneumatycznych, młotów ręcznych i przecinaków do przerw w 
pracy urzędu i gabinetów lekarskich. 

3. Do wykonania przejść instalacyjnych wykorzystywać należy wiertnice 

4. Do wykonywania bruzd używać należy pił diamentowych do cięcia żelbetu. 

5. Do cięcia elementów stalowych, przy zachowaniu innych wymaganych warunków bezpieczeństwa, 
palników acetylenowych 

6. Jeśli użycie młota pneumatycznego lub elektrycznego jest absolutnie niezbędne to zastosowane ostrza 
muszą być naostrzone, a urządzenia serwisowane zgodnie z ich instrukcją obsługi. Nie dopuszcza się do 
pracy narzędzi tego typu przestarzałych o tępych grotach. 

7. Prace wykonywane w czynnym obiekcie wymagają szybkiego tempa. Grupy monterskie wyposażone być 
powinny w nowoczesny sprzęt montażowy, wiertarki, wkrętarki, pistolety do wstrzeliwania bolców i 
silikonu do klejenia, pasy monterskie z pojemnikami na drobny sprzęt montażowy, a kierujący robotami w 
dokładny sprzęt mierniczy.  

 
Sprzęt będzie zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz spełniać 
wymagania określone w przepisach dotyczących systemu zgodności. Dokumenty uprawniające do eksploatacji 
maszyn na terenie budowy powinny być dostępne dla organów kontroli w miejscu eksploatacji. 
 
Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i  innych urządzeniach technicznych powinny być 
dostępne instrukcje bezpiecznej obsługi i konserwacji, z którymi zapoznaje się osoby pracujące na tych 
stanowiskach. 
Stanowiska operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny być: 
1) zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami 
2) osłonięte w okresie zimowym 
Zabezpieczenia te nie mogą ograniczać widoczności operatorowi. 
 
W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urządzenia technicznego należy je 
niezwłocznie unieruchomić i odłączyć dopływ energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynności 
konserwacyjnych na sprzęcie znajdującym się w ruchu lub włączonym. 
 
Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, 
z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych lub o 
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nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1m powinny być zabezpieczone 
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1,m. Wolną 
przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed 
upadkiem z wysokości. 
 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 
zabronione. 
 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15m 
 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki kontroli 
powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
 
 
4.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na 
koszt Wykonawcy, po uzyskaniu zgody właściciela danej drogi. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Transport materiałów do miejsca wbudowania należy organizować w taki sposób, aby ograniczyć ilość 
przeładunków i wykorzystać maksymalnie pojemność ładunkową środka transportu. 
Wyroby należy chronić przed wpływami atmosferycznymi, przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Składowanie oraz przeładunek powinien się odbywać w pomieszczeniach krytych lub pod przykryciem. 
Skrzynie ładunkowe powinny być czyste, bez ostrych krawędzi i załamań powodujących zniszczenie materiału. 
Środki transportu do przewozu na terenie budowy butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi 
cieczami powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed wypadnięciem lub 
przemieszczaniem. 
 
 
5.0  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, oraz 
poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na koszt Wykonawcy. 
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Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 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 Inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
Robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
Prowadzone roboty powinny odbywać się zgodnie i w warunkach określonych przez polskie prawo budowlane, 
prawo pracy, przepisy higieniczno-sanitarne, przepisy bhp a także stosowne Polskie Normy i Normy Branżowe. 
Prowadzenie robót powinno zapewniać ochronę zdrowia i życia pracowników oraz osób postronnych, 
zabezpieczenie interesów osób trzecich, a także nie stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego w 
zakresie większymi niż przewidziany w dokumentacji projektowej i ustalony z odpowiednimi organami 
administracji państwowej. 
 
 
6.0 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 

WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość Robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
badań materiałów oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor 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. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 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 ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora . 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora . 
 
6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie niezwłocznie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego 
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora 

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

Inspektor 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 określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. 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 spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
� datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
� datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
� 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, 
� daty zarządzania wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
� zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, końcowych odbiorów Robót, 
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
� stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
� zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

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

kto je przeprowadzał, 
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� 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 do 
ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6.6.2. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 
− pozwolenie na realizację zadania budowlanego wraz z załączonym projektem budowlanym, 
− operaty geodezyjne 
− protokoły przekazania Terenu Budowy, 
− protokoły odbioru Robót, 
− protokoły narad i ustaleń, 
− rysunki i opisy służące realizacji obiektu /projekt wykonawczy/ 
− korespondencję na budowie. 

 
6.6.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie czy uszkodzenie w stopniu uniemożliwiającym odczytanie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 
7.0  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi końcowemu 
c) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z : 

1) Ofertą 
2) dokumentacją projektową 
3) ustaleniami z Inwestorem 
4) ustaleniami z Użytkownikiem zatwierdzonym przez Zamawiającego 
5) wiedzą i sztuką budowlaną 
6) Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
7) wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi danego zakresu robót 

 
7.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni 
od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
7.2. Odbiór końcowy Robót 
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Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora 
i Zamawiającego. 
Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją 
Projektową. 
W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających w warstwie 
zakrytej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności, nakaże sposób postępowania i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
7.2.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

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

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Księga atestów. 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych, zgodnie z ST. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
7. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z informacja od Geodety. 

8. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
9. Informacje od geodety o lokalizacji obiektu zgodnej z planem zagospodarowania terenu 
10. Instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. 
11. Oświadczenie kierownika budowy: 

- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 
budowę oraz przepisami, 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 
sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu. 

14. Protokoły pomiarów i inne przewidziane prawem budowlanym, protokoły z prób itp. dla instalacji 
elektrycznych i teletechnicznych, sanitarnych itp. 

 
W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, tj. przekazana dokumentacji powykonawcza jest niepełna, niewystarczająca do 
uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, bądź zgłoszenia gotowości zakończenia budowy, komisja 
przerywa czynności odbiorowe i w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego Robót. 
 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy komisja. 
 
 
8.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
- Dokumentacja projektowa  
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
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- umowa z Inwestorem 
- ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. i powiązane rozporządzenia 
- ustawa a dnia 30.08.2002 r. O systemie oceny zgodności, Dz. U. z 2016 r., poz. 655 ze zm.i powiązane 

rozporządzenia. 
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 ze zm. i powiązane 

rozporządzenia. 
-  ustawa z dnia 12.09.2002 r. O normalizacji, Dz. U. z 2015 r. poz. 1483 ze zm. i powiązane rozporządzenia. 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm. 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych Dz. U. z 2003 r., poz. 401 
- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych Dz. U. 
z 2001 r., poz. 1263 

- ustawa z dnia 23.07.2003 r. O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dz. U. z 2014 r., poz. 1446 ze 
zm. i powiązane rozporządzenia. 

- ustawa z dnia z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm. i powiązane 
rozporządzenia. 

- ustawa z dnia 24.08.1991 r. O ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 191 ze zm. i powiązane 
rozporządzenia. 

- ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 ze zm. i powiązane 
rozporządzenia. 

- ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 ze zm. 
i powiązane rozporządzenia. 

- ustawa z dnia 21.03.1985 r. O drogach publicznych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1440 i powiązane 
rozporządzenia. 

- ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo wodne, Dz. U. z 2015 r., poz. 469 ze zm. i powiązane rozporządzenia. 
- ustawa z dnia 4.02.1994 r. O prawie autorskim i prawach pokrewnych, Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm. i 

powiązane rozporządzenia. 
- ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm. i powiązane rozporządzenia. 
- normy polskie, branżowe i europejskie zharmonizowane: 
 
PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie -- Oświetlenie miejsc pracy -- Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-B-02151-02:1987 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach -- Dopuszczalne wartości 

poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-B-02171:1988 Ocena wpływu drgań na ludzi w budynkach 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 

charakterystyk, definicje 
PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 

przed porażeniem elektrycznym 
PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-442: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 

Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przepięciami dorywczymi powstającymi wskutek zwarć 
doziemnych w układach po stronie wysokiego i niskiego napięcia 

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed prądem przetężeniowym 

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed 
przejściowymi przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- 
Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi 

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym 

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego 
-- Postanowienia ogólne 

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-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 
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Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami 
PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy 

uziemiające i przewody ochronne 
PN-HD 60364-5-551:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne 

wyposażenie -- Sekcja 551: Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze 
PN-HD 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Instalacje bezpieczeństwa 
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania 

dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 
PN-B-02857:1982 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie -- Przeciwpożarowe zbiorniki wodne -- Wymagania ogólne 
PN-EN 12845:2015-10 Stałe urządzenia gaśnicze -- Automatyczne urządzenia tryskaczowe -- Projektowanie, instalowanie i 

konserwacja 
PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku -- Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła -- Metoda 

obliczania 
PN-EN ISO 10077-1:2007 Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji -- Obliczanie współczynnika przenikania ciepła -- Część 

1: Postanowienia ogólne 
PN-EN ISO 10211:2008 Mostki cieplne w budynkach -- Strumienie ciepła i temperatury powierzchni -- Obliczenia szczegółowe 
PN-EN ISO 13370:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Przenoszenie ciepła przez grunt -- Metody obliczania 
PN-EN ISO 13789:2008 Cieplne właściwości użytkowe budynków -- Współczynniki przenoszenia ciepła przez przenikanie i 

wentylację -- Metoda obliczania 
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną -- Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń -- Wymagania 
PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły -- Wymagania techniczne i badania przy 

odbiorze 
PN-C-04753:2011 Gaz ziemny -- Jakość gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjnej 
PN-C-96008:1998 Przetwory naftowe -- Gazy węglowodorowe -- Gazy skroplone C3-C4 
PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych 
PN-EN 10210-1:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- 

Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10210-2:2007 Kształtowniki zamknięte wykonane na gorąco ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych -- 

Część 2: Tolerancje, wymiary i wielkości statyczne 
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki techniczne 

dostawy 
PN-EN 10219-1:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i 

drobnoziarnistych -- Część 1: Warunki techniczne dostawy 
PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociągowych systemów transportowych 
PN-EN 10219-2:2007 Kształtowniki zamknięte ze szwem wykonane na zimno ze stali konstrukcyjnych niestopowych i  
PN-EN 10224:2006 Rury i złączki ze stali niestopowej do transportu wody i innych płynów wodnych -- Warunki techniczne 

dostawy 
PN-EN 1057+A1:2010 Miedź i stopy miedzi -- Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach 

sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotły centralnego ogrzewania -- Część 2-2: Norma szczegółowa dla urządzeń typu B1 
PN-EN 613:2002 Konwekcyjne ogrzewacze pomieszczeń opalane gazem 
PN-EN 26:2015-10 Przepływowe ogrzewacze wody opalane gazem do wytwarzania gorącej wody użytku domowego 
PN-B-02431-1:1999 Ogrzewnictwo -- Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1 -- 

Wymagania 
PN-EN 50310:2016-09 Sieci połączeń wyrównawczych w budynkach i innych obiektach budowlanych z instalacjami 

telekomunikacyjnymi 
PN-HD 60364-5-559:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-559: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- 

Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 
PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-701: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub prysznic 
PN-HD 60364-7-703:2007 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 7-703: Wymagania dotyczące specjalnych 

instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze sauny 
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 
PN-HD 60364-7-706:2007 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-706: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzące i ograniczające swobodę ruchu 
PN-HD 60364-7-714:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 7-714: Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub 

lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego 
PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa -- Część 3: Uszkodzenia fizyczne obiektów i zagrożenie życia 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa -- Część 4: Urządzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach 
PN-EN 1990:2004 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 
PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-1: Oddziaływania ogólne -- Ciężar objętościowy, ciężar 

własny, obciążenia użytkowe w budynkach 
PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-3: Oddziaływania ogólne -- Obciążenie śniegiem 
PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-4: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania wiatru 
PN-EN 1991-1-5:2005 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-5: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania termiczne 
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PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Część 1-6: Oddziaływania ogólne -- Oddziaływania w czasie 
wykonywania konstrukcji 

PN-EN 1991-3:2009 Eurokod 1 -- Oddziaływania na konstrukcje -- Część 3: Oddziaływania wywołane dźwignicami i maszynami 
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków 
PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Część 1-8: Projektowanie węzłów 
PN-EN 1994-1-1:2008 Eurokod 4 -- Projektowanie zespolonych konstrukcji stalowo-betonowych -- Część 1-1: Reguły ogólne i 

reguły dla budynków 
PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Część 1-1: Postanowienia ogólne -- Reguły ogólne i 

reguły dotyczące budynków 
PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-1: Reguły ogólne dla zbrojonych i 

niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 1996-2:2010 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 2: Wymagania projektowe, dobór materiałów i 

wykonanie murów 
PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 1: Zasady ogólne 
PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie 

względnego czasu trwania pożaru 
PN-EN 1363-1:2012 Badania odporności ogniowej -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-B-02867:2013-06 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany 

zewnętrzne od strony zewnętrznej oraz zasady klasyfikacji 
PN-B-02870:1993 Badania ogniowe -- Małe kominy -- Badania w podwyższonych temperaturach 
PN-ISO 3864-1:2006 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Część 1: Zasady projektowania 

znaków bezpieczeństwa stosowanych w miejscach pracy i w obszarach użyteczności publicznej 
PN-EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne -- Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa -- Zarejestrowane znaki bezpieczeństwa 
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczeństwa -- Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych i 

drogach pożarowych 
PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hałasem w budynkach -- Część 3: Wymagania dotyczące 

izolacyjności akustycznej przegród w budynkach i elementów budowlanych 
PN-EN 206+A1:2016-12 Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 Beton -- Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN ISO 3580:2011 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową 

stali odpornych na pełzanie -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 14589:2003 Nity jednostronne -- Badania mechaniczne 
PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i 

śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną 

wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i 

śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
PN-EN ISO 898-5:2012 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 5: Śruby bez 

łba i podobne gwintowane części złączne o określonej klasie twardości -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
PN-EN 26157-1:1998  Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania 
PN-EN 26157-3:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne specjalnego stosowania 
PN-EN ISO 6157-2:2006 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Część 2: Nakrętki 
PN-EN 22340:2000 Sworznie bez łba 
PN-EN 22341:2000 Sworznie z łbem 
PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 2: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych niestopowych 
PN-EN 1011-1:2009 Spawanie -- Zalecenia dotyczące spawania metali -- Część 1: Ogólne wytyczne dotyczące spawania 

łukowego 
PN-EN 1011-2:2004 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 
PN-EN 1011-2:2004/A1:2005 Spawanie -- Wytyczne dotyczące spawania metali -- Część 2: Spawanie łukowe stali ferrytycznych 
 
PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 1: Ogólne warunki techniczne dostawy 
PN-EN 10025-3:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 3: Warunki techniczne dostawy spawalnych 

stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po normalizowaniu lub walcowaniu normalizującym 
PN-EN 10025-4:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 4: Warunki techniczne dostawy spawalnych 

stali konstrukcyjnych drobnoziarnistych po walcowaniu termomechanicznym 
PN-EN 10025-5:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 5: Warunki techniczne dostawy stali 

konstrukcyjnych trudnordzewiejących 
PN-EN 10025-6+A1:2009 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych -- Część 6: Warunki techniczne dostawy wyrobów 

płaskich o podwyższonej granicy plastyczności w stanie ulepszonym cieplnie 
PN-EN ISO 9015-1:2011 Badania niszczące złączy spawanych metali -- Badanie twardości -- Część 1: Badanie twardości złączy 

spawanych łukowo 
PN-EN ISO 17635:2010 Badania nieniszczące spoin -- Zasady ogólne dotyczące metali 
PN-EN ISO 9223:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Klasyfikacja, określanie i ocena 
PN-EN ISO 9224:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ilościowe charakterystyki kategorii korozyjności 
PN-EN ISO 9225:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Pomiar parametrów środowiskowych mających wpływ na 
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korozyjność atmosfer 
PN-EN ISO 9226:2012 Korozja metali i stopów -- Korozyjność atmosfer -- Ocena korozyjności na podstawie określania szybkości 

korozji w próbkach standardowych 
PN-EN ISO 10675-1:2013-12 Badania nieniszczące spoin -- Kryteria akceptacji badań radiograficznych -- Część 1: Stal, nikiel, tytan i ich 

stopy 
PN-EN ISO 23277:2015-05 Badania nieniszczące spoin -- Badania penetracyjne -- Poziomy akceptacji 
PN-EN ISO 23278:2015-05 Badania nieniszczące spoin -- Badania magnetyczno-proszkowe -- Poziomy akceptacji 
PN-EN 13507:2010 Natryskiwanie cieplne -- Przygotowanie powierzchni metalowych przedmiotów i części przed 

natryskiwaniem cieplnym 
PN-EN ISO 14732:2014-01 Personel spawalniczy -- Egzaminowanie operatorów urządzeń spawalniczych dla zmechanizowanego 

spawania oraz nastawiaczy dla zmechanizowanego i automatycznego zgrzewania metali 
PN-EN 15817:2011 Grubowarstwowe powłoki asfaltowe modyfikowane polimerami -- Określanie odporności na wodę 
PN-EN ISO 636:2016-02 Materiały dodatkowe do spawania -- Pręty, druty i stopiwa do spawania elektrodą wolframową w osłonie 

gazu obojętnego stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 11666:2011 Badania nieniszczące spoin -- Badania ultradźwiękowe złączy spawanych -- Poziomy akceptacji 
PN-EN ISO 286-2:2010 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- System kodowania ISO dla tolerancji wymiarów liniowych -- Część 

2: Tablice klas tolerancji normalnych oraz odchyłek granicznych otworów i wałków 
PN-EN ISO 898-2:2012 Własności mechaniczne części złącznych ze stali węglowej i stali stopowej -- Część 2: Nakrętki z określoną 

wartością obciążenia próbnego -- Gwint zwykły i drobnozwojny 
PN-EN ISO 2063:2006 Natryskiwanie cieplne -- Powłoki metalowe i inne nieorganiczne -- Cynk, aluminium i ich stopy 
PN-EN ISO 2553:2014-03 Spajanie i procesy pokrewne -- Umowne przedstawianie na rysunkach -- Złącza spajane 
PN-EN ISO 4063:2011 Spawanie i procesy pokrewne -- Nazwy i numery procesów 
PN-EN ISO 4624:2016-05 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności 
PN-EN 26157-1:1998 Części złączne -- Nieciągłości powierzchni -- Śruby, wkręty i śruby dwustronne ogólnego stosowania 
PN-EN ISO 6520-1:2009 Spawanie i procesy pokrewne -- Klasyfikacja geometrycznych niezgodności spawalniczych w metalach -- 

Część 1: Spawanie 
PN-EN ISO 15607:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Zasady ogólne 
PN-EN ISO 15609-1:2007 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Instrukcja technologiczna spawania -- Część 1: 

Spawanie łukowe 
PN-EN ISO 15610:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie zbadanych 

materiałów dodatkowych do spawania 
PN-EN ISO 15611:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie wcześniej 

nabytego doświadczenia w spawaniu 
PN-EN ISO 15612:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie przez przyjęcie standardowej 

technologii spawania 
PN-EN ISO 15613:2006 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Kwalifikowanie na podstawie 

przedprodukcyjnego badania spawania/zgrzewania 
PN-EN ISO 15614-1:2008 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali -- Badanie technologii spawania -- Część 1: 

Spawanie łukowe i gazowe stali oraz spawanie łukowe niklu i stopów niklu 
PN-EN ISO 9692-1:2014-02 Spawanie i procesy pokrewne -- Rodzaje przygotowania złączy -- Część 1: Ręczne spawanie łukowe, 

spawanie łukowe elektrodą metalową w osłonie gazów, spawanie gazowe, spawanie metodą TIG i 
spawanie wiązką stali 

PN-EN ISO 439:2010 Stal i żelazo -- Oznaczanie całkowitej zawartości krzemu -- Metoda wagowa 
PN-EN ISO 14341:2011 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe i stopiwo do spawania łukowego elektrodą 

metalową w osłonie gazu stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodności -- Deklaracja zgodności składana przez dostawcę -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN ISO 9712:2012 Badania nieniszczące -- Kwalifikacja i certyfikacja personelu badań nieniszczących 
PN-EN ISO 2560:2010 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową 

stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14731:2008 Nadzorowanie spawania -- Zadania i odpowiedzialność 
PN-EN ISO 3834-1:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 1: Kryteria wyboru odpowiedniego 

poziomu wymagań jakości 
PN-EN ISO 3834-2:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 2: Pełne wymagania jakości 
PN-EN ISO 3834-3:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 3: Standardowe wymagania 

jakości 
PN-EN ISO 3834-4:2007 Wymagania jakości dotyczące spawania materiałów metalowych -- Część 4: Podstawowe wymagania 

jakości 
PN-EN ISO 14171:2016-10 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe lite, druty elektrodowe proszkowe i kombinacje 

elektroda/topnik do spawania łukiem krytym stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 18275:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Elektrody otulone do ręcznego spawania łukowego elektrodą metalową 

stali o wysokiej wytrzymałości -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 17632:2016-02 Materiały dodatkowe do spawania -- Druty elektrodowe proszkowe do spawania łukowego elektrodą 

metalową, w osłonie gazu i bez osłony gazu, stali niestopowych i drobnoziarnistych -- Klasyfikacja 
PN-EN ISO 14174:2012 Materiały dodatkowe do spawania -- Topniki do spawania łukiem krytym i spawania elektrożużlowego -- 

Klasyfikacja 
PN-EN ISO 17637:2011 Badania nieniszczące złączy spawanych -- Badania wizualne złączy spawanych 
PN-EN ISO 10683:2014-09 Części złączne -- Nieelektrolityczne płatkowe powłoki cynkowe 
PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 

-- Część 2: Klasyfikacja środowisk 
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PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
-- Część 3: Zasady projektowania 

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
-- Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni 

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
-- Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich 

PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich 
-- Część 8: Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 

PN-EN ISO 13916:1999 Spawalnictwo -- Spawanie -- Wytyczne pomiaru temperatury podgrzania, temperatury międzyściegowej i 
temperatury utrzymania 

PN-EN ISO 13918:2008 Spawanie -- Kołki i pierścienie ceramiczne do zgrzewania łukowego kołków 
PN-EN ISO 14555:2014-07 Zgrzewanie -- Zgrzewanie łukowe kołków metalowych 
PN-EN ISO 1461:2011 Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody 

badań 
PN-EN ISO 14713-1:2010 Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 1: Zasady ogólne dotyczące projektowania i odporności korozyjnej 
PN-EN ISO 14713-2:2010 Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 2: Cynkowanie zanurzeniowe 
PN-EN ISO 14713-3:2010 Powłoki cynkowe -- Wytyczne i zalecenia dotyczące ochrony przed korozją konstrukcji ze stopów żelaza -- 

Część 3: Szerardyzacja 
PN-EN ISO 14922-1:2002 Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 1: 

Wytyczne doboru i zastosowanie 
PN-EN ISO 14922-2:2002 Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 2: 

Kompleksowe wymagania jakościowe 
PN-EN ISO 14922-3:2002 Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 3: 

Standardowe wymagania jakościowe 
PN-EN ISO 14922-4:2002 Natryskiwanie cieplne -- Wymagania jakościowe stawiane natryskiwaniu cieplnemu konstrukcji -- Część 4: 

Podstawowe wymagania jakościowe 
PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć 
PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki 
PN-EN ISO 3269:2004 Części złączne -- Kontrola odbiorcza 
PN-EN ISO 3506-1:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 1: Śruby i 

śruby dwustronne 
PN-EN ISO 3506-2:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 2: Nakrętki 
PN-EN ISO 3506-3:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 3: Śruby bez 

łba z gwintem na całej długości oraz podobne części złączne nie podlegające rozciąganiu 
PN-EN ISO 3506-4:2009 Własności mechaniczne części złącznych odpornych na korozję ze stali nierdzewnej -- Część 4: Wkręty 

samogwintujące 
PN-EN ISO 4014:2011 Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4016:2011 Śruby z łbem sześciokątnym -- Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4017:2014-09 Części złączne -- Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym -- Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4018:2011 Śruby z gwintem na całej długości z łbem sześciokątnym -- Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4032:2013-06 Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) -- Klasy dokładności A i B 
PN-EN ISO 4034:2013-06 Nakrętki sześciokątne (odmiana 1) -- Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 4042:2001 Części złączne -- Powłoki elektrolityczne 
PN-EN ISO 4759-1:2004 Tolerancje części złącznych -- Część 1: Śruby, wkręty, śruby dwustronne i nakrętki -- Klasy dokładności A, B 

i C 
PN-EN ISO 4759-3:2016-08 Tolerancje części złącznych -- Część 3: Podkładki do śrub, wkrętów i nakrętek -- Klasy dokładności A, C i F 
PN-EN ISO 7089:2004 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7090:2003 Podkładki okrągłe ścięte -- Szereg normalny -- Klasa dokładności A 
PN-EN ISO 7091:2003 Podkładki okrągłe -- Szereg normalny -- Klasa dokładności C 
PN-EN ISO 8502-2:2006 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do 

oceny czystości powierzchni -- Część 2: Laboratoryjne oznaczanie chlorków na oczyszczonych 
powierzchniach 

PN-EN ISO 8502-4:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do 
oceny czystości powierzchni -- Wytyczne dotyczące oceny prawdopodobieństwa kondensacji pary wodnej 
przed nakładaniem farby 

PN-EN ISO 8502-6:2007 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do 
oceny czystości powierzchni -- Część 6: Ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy -- Metoda 
Bresle'a 

PN-EN ISO 8502-9:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Badania służące do 
oceny czystości powierzchni -- Część 9: Terenowa metoda konduktometrycznego oznaczania soli 
rozpuszczalnych w wodzie 

PN-EN ISO 8503-1:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 1: 
Wyszczególnienie i definicje wzorców ISO profilu powierzchni do oceny powierzchni po obróbce 
strumieniowo-ściernej 

PN-EN ISO 8503-2:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 2: Metoda 
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stopniowania profilu powierzchni stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Sposób postępowania z 
użyciem wzorca 

PN-EN ISO 8503-3:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 3: Metoda 
kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni -- Sposób postępowania z 
użyciem mikroskopu 

PN-EN ISO 8503-4:2012 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Charakterystyki 
chropowatości powierzchni podłoży stalowych po obróbce strumieniowo-ściernej -- Część 4: Metoda 
kalibrowania wzorców ISO profilu powierzchni do określania profilu powierzchni -- Sposób postępowania z 
użyciem przyrządu stykowego 

PN-EN ISO 898-1:2013-06 Własności mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej -- Część 1: Śruby i 
śruby dwustronne o określonych klasach własności -- Gwint zwykły i drobnozwojny 

PN-EN ISO 9001:2015-10 Systemy zarządzania jakością -- Wymagania 
PN-EN ISO 9013:2008 Cięcie termiczne -- Klasyfikacja cięcia termicznego -- Specyfikacja geometrii wyrobu i tolerancje jakości 
PN-EN ISO 9692-2:2002 Spawanie i procesy pokrewne -- Przygotowanie brzegów do spawania -- Część 2: Spawanie stali łukiem 

krytym 
PN-H-04684:1997 Ochrona przed korozją -- Nakładanie powłok metalizacyjnych z cynku, aluminium i ich stopów na 

konstrukcje stalowe i wyroby ze stopów żelaza 
PN-ISO 10005:2007 Systemy zarządzania jakością -- Wytyczne dotyczące planów jakości 
PN-ISO 10092:2000 Liny stalowe o dużej wytrzymałości -- Wymagania 
PN-EN 10264-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na 

zimno na liny ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 12385-1+A1:2009 Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 1: Wymagania ogólne 
PN-EN 10264-2:2012 Drut stalowy i wyroby z drutu -- Drut stalowy na liny -- Część 2: Drut ze stali niestopowej ciągniony na 

zimno na liny ogólnego przeznaczenia 
PN-ISO 3108:1996 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Określenie rzeczywistego obciążenia niszczącego 
PN-ISO 3178:1996 Liny stalowe ogólnego przeznaczenia -- Warunki odbioru 
PN-EN 12385-2+A1:2008 Liny stalowe -- Bezpieczeństwo -- Część 2: Definicje, oznaczenie i klasyfikacja 
PN-ISO 3755:1994 Staliwo węglowe konstrukcyjne ogólnego przeznaczenia 
PN-ISO 1803:2001 Budownictwo -- Tolerancje -- Wyrażanie dokładności wymiarowej -- Zasady i terminologia 
PN-EN ISO 4628-1:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 1: Wprowadzenie ogólne i system określania 
PN-EN ISO 4628-2:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 2: Ocena stopnia spęcherzenia 
PN-EN ISO 4628-3:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 3: Ocena stopnia zardzewienia 
PN-EN ISO 4628-4:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 4: Ocena stopnia spękania 
PN-EN ISO 4628-5:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 5: Ocena stopnia złuszczenia 
PN-EN ISO 4628-6:2012 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 6: Ocena stopnia skredowania metodą taśmy 
PN-EN ISO 4628-7:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 7: Ocena stopnia skredowania metodą aksamitu 
PN-EN ISO 4628-8:2013-05 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 

jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 8: Ocena stopnia odwarstwienia i skorodowania wokół rysy lub 
innego sztucznego uszkodzenia 

PN-EN ISO 4628-10:2016-03 Farby i lakiery -- Ocena zniszczenia powłok -- Określanie ilości i rozmiaru uszkodzeń oraz intensywności 
jednolitych zmian w wyglądzie -- Część 10: Ocena stopnia korozji nitkowej 

PN-EN ISO 5261:2002 Rysunek techniczny -- Przedstawianie uproszczone prętów i kształtowników 
 
PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena 

czystości powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok 

PN-ISO 8991:1996 System oznaczeń części złącznych 
PN-EN 1125:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia przeciwpaniczne do wyjść uruchamiane prętem poziomym, przeznaczone 

do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 12050-1:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 1: Przepompownie ścieków zawierających 

fekalia 
PN-EN 12050-2:2015-04 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 2: Przepompownie ścieków bez fekaliów 
PN-EN 12050-3:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 3: Przepompownie ścieków dla 

ograniczonego zakresu zastosowania 
PN-EN 12050-4:2015-05 Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu -- Część 4: Zawory zwrotne do przepompowni 

ścieków bez fekaliów i z fekaliami 
PN-EN 12094-13:2005 Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 13: Wymagania i 

metody badań zaworów zwrotnych 
PN-EN 12094-5:2010 Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 5: Wymagania i metody 

badań zaworów kierunkowych wysokociśnieniowych i niskociśnieniowych oraz ich urządzeń wyzwalających 
PN-EN 12094-6:2010 Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 6: Wymagania i metody 
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badań nieelektrycznych urządzeń blokujących 
PN-EN 12094-7:2002 Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły do urządzeń gaśniczych gazowych -- Część 7: Wymagania i 

metody badań dysz stosowanych w urządzeniach gaśniczych na CO2 
PN-EN 12259-1:2005 Stałe urządzenia gaśnicze -- Podzespoły urządzeń tryskaczowych i zraszaczowych -- Część 1: Tryskacze 
PN-EN 12416-1+A2:2007 Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia proszkowe -- Część 1: Wymagania i metody badań podzespołów 
PN-EN 12416-2+A1:2007 Stałe urządzenia gaśnicze -- Urządzenia proszkowe -- Część 2: Projektowanie, instalowanie i konserwacja 
PN-EN 12839:2012 Prefabrykaty z betonu -- Elementy ogrodzeń 
PN-EN 12859:2011 Płyty gipsowe -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych -- Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-EN 13162+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- 

Specyfikacja 
PN-EN 13171+A1:2015-04 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby z włókien drzewnych (WF) produkowane fabrycznie -

- Specyfikacj 
PN-EN 13249:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 

budowy dróg i innych powierzchni obciążonych ruchem (z wyłączeniem dróg kolejowych i nawierzchni 
asfaltowych) 

PN-EN 13250:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy dróg kolejowych 

PN-EN 13251:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
robotach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach oporowych 

PN-EN 13252:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
systemach drenażowych 

PN-EN 13253:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych w 
zabezpieczeniach przeciwerozyjnych (ochrona i umocnienia brzegów) 

PN-EN 13254:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy zbiorników wodnych i zapór 

PN-EN 13255:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy kanałów 

PN-EN 13256:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy tuneli i konstrukcji podziemnych 

PN-EN 13257:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy składowisk odpadów stałych 

PN-EN 13265:2016-11 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów stosowanych do 
budowy zbiorników odpadów ciekłych 

PN-EN 1344:2014-02 Ceramiczna kostka brukowa -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 13383-1:2003 Kamień do robót hydrotechnicznych -- Część 1: Wymagania 
PN-EN 1341:2013-05 Płyty z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1342:2013-05 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody 

badań 
PN-EN 1343:2013-05 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych nawierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- Materiały -- Właściwości i wymagania 
PN-EN 179:2009 Okucia budowlane -- Zamknięcia awaryjne do wyjść uruchamiane klamką lub płytką naciskową, 

przeznaczone do stosowania na drogach ewakuacyjnych -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 1935:2003 Okucia budowlane -- Zawiasy jednoosiowe -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
PN-EN 588-2:2004 Rury włókno-cementowe do kanalizacji -- Część 2: Studzienki włazowe i niewłazowe 
PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym 
PN-EN 671-2:2012 Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko 

składanym 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających -- Część 1: Guma 
PN-EN 681-2:2003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających -- Część 2: Elastomery termoplastyczne 
PN-EN 681-3:2003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających -- Część 3: Materiały z gumy porowatej 
PN-EN 681-4:2003 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i 

odwadniających -- Część 4: Elementy uszczelniające odlewane z poliuretanu 
PN-EN 682:2004 Uszczelnienia z elastomerów -- Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek do rur i kształtek stosowanych 

do przesyłania gazu i węglowodorów płynnych 
PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 2: Domieszki do betonu -- Definicje, wymagania, 

zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-EN 934-4:2010 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Część 4: Domieszki do zaczynów iniekcyjnych do kanałów 

kablowych -- Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 01. 00.00   WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU  

POD BUDOWĘ 
 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-01.00.00 - "Wymagania 
w zakresie przygotowania terenu pod budowę" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru Robót w zakresie przygotowania terenu pod budowę, które zostaną wykonane 
w ramach inwestycji pt.:  
„Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego”  
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 
 
1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST 
 
1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy zagospodarowania terenu 
oraz urządzenia zaplecza technicznego na potrzeby Wykonawcy budowy wiatrołapu w zakresie pełnej 
realizacji budowlanej ww. zadania i oddania obiektu do użytku zgodnie z dokumentacją projektową, 
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora w ramach procedury 
przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, polskimi normami 
technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
 
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę                     
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby           
45113000-2 - Roboty na placu budowy            
 
1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. ST 01.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla 
danego zadania inwestycyjnego. ST 01.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych.  
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 
- geodezyjne wytyczanie terenu budowy, zarysu budynku i istniejących sieci wraz z oznaczeniem 
- inwentaryzacja powykonawcza 
- wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy 
- sprawdzenie zgodności z projektem lokalizacji urządzeń i przebiegu sieci podziemnych i nadziemnych 
- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci i urządzeń stałych lub tymczasowych 
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi 
- jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych 

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
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1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej 
i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i  odbioru 
robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
Zalecany park maszynowy: 

- koparki, ładowarki, spycharko-ładowarki (maszyny do odspajania gruntów z możliwością ich 
przemieszczania na niewielkie odległości; urobek przez nie odspajany transportuje się na miejsce 
przeznaczenia oddzielnymi maszynami) 

- taczki (maszyny do transportu poziomego) 
- samochody transportowe i samowyładowcze o pojemności ładunkowej 5,10 i 20t (maszyny do 

transportu poziomego) 
- walce, wibratory, ubijarki, zagęszczarki wibracyjne (maszyny do robót pomocniczych – zagęszczanie 

gruntu) 
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
 
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 
5.1.2. Roboty w zakresie usuwania gleby Nr WSZ 45112000-5 

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu, określającego położenie instalacji 
i urządzeń podziemnych, mogących się znaleźć w zasięgu prowadzonych robót. Jeżeli teren, na którym 
wykonywane są roboty ziemne nie może być ogrodzony, wykonawca robót powinien zapewnić jego stały 
dozór. 
 
W skład robót ziemnych stanowiących przygotowanie terenu budowy wchodzi: 

- przeniesienie kolidujących z projektem podziemnych sieci i urządzeń stałych lub tymczasowych 
- zabezpieczenie terenu przed wodami opadowymi 
- jeśli zachodzi konieczność, obniżenie poziomu zwierciadła wód gruntowych 

 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 
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elektroenergetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, ciepłownicze, wodociągowe i kanalizacyjne, kierownik 
budowy jest zobowiązany do określenia bezpiecznej odległości, w jakiej mogą być one wykonywane od 
istniejącej sieci i sposobu wykonania tych robót. Bezpieczną odległość kierownik budowy ustala 
w porozumieniu z właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. 
Miejsca tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 
 
Podczas wykonywania robót ziemnych w razie przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji 
niezwłocznie przerywa się pracę i ustala z właściwą jednostką zarządzającą daną instalacją dalszy sposób 
wykonywania robót. Jeżeli podczas wykonywania robót ziemnych zostaną odkryte przedmioty trudne do 
identyfikacji, przerywa się dalszą pracę i zawiadamia się osobę nadzorującą roboty ziemne. 
 
W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 
ostrzegawcze. Prowadzenie robót ziemnych w pobliżu instalacji podziemnych, a także głębienie wykopów 
poszukiwawczych powinny odbywać się ręcznie, bez użycia sprzętu mechanicznego, narzędziami na 
drewnianych trzonkach. Roboty w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji podziemnych należy prowadzić 
szczególnie ostrożnie i pod nadzorem kierownictwa budowy. 
 
W miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy tych robotach należy wokół wykopów 
pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić balustrady składające się z deski krawężnikowej o wys. 
0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości min. 1,1m, deski pośredniej na wys.ok.0,6m oraz 
w odległości nie mniejszej niż 1m od krawędzi wykopu. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a 
poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. Dodatkowo 
balustrady takie powinny być zaopatrzone w czerwone światło ostrzegawcze. 
 
Niedopuszczalne jest zabezpieczenie wykopów jedynie biało-czerwoną taśmą plastikową rozwieszona na 
słupkach z prętów ze stali zbrojeniowej! 
 
Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa, wykop 
należy szczelnie przykryć w sposób uniemożliwiający wpadnięcia do niego. W przypadku przykrycia 
wykopu zamiast balustrad teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw 
sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,1m i w odległości 1m od krawędzi wykopu. 
  
Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia, mogą być wykonywane tylko 
do głębokości 1m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o 
szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1m, ale nie 
większej niż 2m, można wykonywać, jeżeli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja 
geologiczno-inżynierska. Zabezpieczenie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach 
zwartych. Jednak stosowanie zabezpieczenia ażurowego ścian wykopów w okresie zimowym jest 
zabronione. 
 
Niedopuszczalne jest podczas wykonywania robót ziemnych: 

1) tworzenie nawisów przy wykonywaniu wykopu 
2) włączanie mechanizmu obrotu maszyny roboczej w trakcie napełniania naczynia roboczego gruntem 
3) przebywanie osób w zasięgu działania naczynia roboczego maszyny roboczej 
4) przemieszczanie maszyny roboczej po pochylniach przekraczających dopuszczalny stopień określony 

w jej dokumentacji techniczno-ruchowej 
5) wykonywanie tych robót pod czynnymi napowietrznymi liniami energetycznymi w odległości 

mniejszej niż określają to odrębne przepisy 
6) przebywanie osób w kabinie pojazdu do transportu wykopanego gruntu, w czasie załadunku jego 

skrzyni w przypadku, gdy kabina pojazdu nie została konstrukcyjnie wzmocniona 
 
W czasie wykonywania wykopów ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu należy: 

1) w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzykrotnej 
głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych w kierunku od 
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wykopu 
2) likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zachowaniem 

bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy 
3) sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy 

 
W czasie wykonywania koparką wykopów wąsko-przestrzennych należy wykonać obudowę wyłącznie 
z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę prefabrykowaną, z użyciem wcześniej 
przewidzianych urządzeń mechanicznych. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu 
terenu, należy wykonać wejście (zejście) do wykopu. Odległość między wejściami do wykopu nie powinna 
przekraczać 20m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 
urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w terenie strefę 
niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości 
od wykopu co najmniej 0,6 m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. Przebywanie osób pomiędzy 
ścianą wykopu a koparką jest zabronione nawet w czasie postoju. 
 
Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko-przestrzennym jednocześnie z transportem urobku, wykop 
musi zostać przykryty szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. Pojemniki do transportu urobku 
powinny być załadowane poniżej górnej krawędzi. Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest 
zabronione: 

1) w odległości mniejszej niż 0,6 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obudowane oraz jeżeli 
obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy 

2) w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane 
 
W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna wykopu 
i stopniowo je usuwać, w miarę zasypywania wykopu. 
Zabezpieczenie można usuwać jednoetapowo z wykopów wykonanych: 

1) w gruntach spoistych - na głębokości nie większej niż 0,5 m 
2) w pozostałych gruntach - na głębokości nie większej niż 0,3 m 

 
Tymczasowa obudowa wykopów i wyrobisk podziemnych nie powinna być eksploatowana dłużej niż 2 
lata, jeżeli projekt zabezpieczeń nie przewiduje inaczej. 
 
Należy unikać prowadzenia prac ziemnych w okresie zimowym. W przypadku zamarznięcia więcej niż 50% 
gruntu przewidzianego do przemieszczenia lub spadku temperatury poniżej -10 st C, należy wstrzymać 
roboty. 
 
Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z dokumentacją 
projektową oraz instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę. Teren na którym odbywa się 
podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien być przez cały czas procesu ogrodzony 
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo 
nadzorowany. 
 
W celu zabezpieczenia budowy przed wodami opadowymi należy wykonać prosty system odprowadzeń 
rowkami trapezowymi o spadku 6-8%.  
W razie potrzeby należy obniżyć poziom zwierciadła wody gruntowej za pomocą igłofiltrów oraz drenów. 
 
Przy zmechanizowanym wykonywaniu wykopów zatrzymuje się kopanie ok. 20 cm powyżej żądanej 
rzędnej, warstwę tę należy usunąć ręcznie bezpośrednio przed fundamentowaniem lub rozpoczęciem 
robót montażowych, w celu uchronienia struktury nośnej gruntu w poziomie posadowienia przed 
wpływem warunków atmosferycznych oraz groźbą nieumyślnego spulchnienia przez osprzęt maszyn 
budowlanych. Spody wykopów, w przypadku nieumyślnego przekopania, nie mogą być zasypane gruzem, 
lecz powinny być wypełnione betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem. 
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Wykopy powinny być wykonywane w jak najkrótszym czasie i możliwie szybko wykorzystane, aby uniknąć 
osuwania się skarp. 
Zasypanie wykopów powinno nastąpić zaraz po  wykonaniu fundamentów lub zakończeniu prac 
montażowych, aby nie dopuścić do osłabienia struktury gruntu działaniem czynników atmosferycznych.  
Do zasypywania wykopów i fundamentów należy używać gruntów z tych wykopów. Nie wolno stosować 
do zasypywania gruntów zamarzniętych, torfów, darniny itp. Przy zasypywaniu wykopów grunt trzeba 
zagęszczać warstwami grubości nie przekraczającej 20 cm - przy zagęszczaniu ręcznym i 50 cm – przy 
zagęszczaniu mechanicznym. 
 
5.1.3. Roboty na placu budowy Nr WSZ 45113000-2 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu budowy co najmniej 
w zakresie: 

1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych 
2) wykonania dróg, wyjść i przejść dla pieszych 
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej mediami, a także odprowadzenia lub 

utylizacji ścieków 
4) urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych 
5) zapewnienia oświetlenia naturalnego i sztucznego 
6) zapewnienia właściwej wentylacji 
7) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów 

zgodnie z „Planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. 
 
Przed zagospodarowaniem terenu budowy należy przeprowadzić geodezyjne wytyczenie punktów 
głównych i wysokościowych projektowanych obiektów, a także wyznaczyć, zewidencjonować i oznakować 
taśmą PCV w terenie przebieg sieci infrastruktury, a szczególnie linii gazowych i elektrycznych.  
 
Teren budowy lub robót należy ogrodzić lub w inny sposób uniemożliwić wejście osobom 
nieupoważnionym. Ogrodzenie terenu budowy należy wykonać w taki sposób,  aby nie stwarzało 
zagrożenia dla ludzi. Jeżeli ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, należy oznakować 
granice terenu za pomocą tablic ostrzegawczych, a razie potrzeby zapewnić stały nadzór. Wysokość 
ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 1,5 m. 
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy wyznaczyć miejsca postojowe 
na terenie budowy. 
 
Na terenie budowy szerokość drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna 
wynosić co najmniej 0,75 m, a dla dwukierunkowego -1,2 m. 
 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek nie mogą być nachylone więcej niż : 

1) dla wózków szynowych - 4% 
2) dla wózków bezszynowych - 5% 
3) dla taczek - 10% 

 
Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek usytuowane nad poziomem terenu powyżej 1m, zabezpiecza się 
balustradą, która powinna składać się z deski krawężnikowej o wys. 15 cm i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się 
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
 
Pochylnie, po których dokonuje się ręcznego przenoszenia ciężarów, nie powinny mieć spadków większych 
niż 10%. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie w 
odstępach nie mniejszych niż 0,4 m lub w schody o szerokości nie mniejszej niż 0,8 m, co najmniej z 
jednostronnym zabezpieczeniem. 
 
Wyjścia z magazynów oraz przejścia między budynkami, wychodzące na drogi zabezpiecza się poręczami 
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ochronnymi umieszczonymi na wysokości 1,1 m lub w inny sposób, w szczególności labiryntami. 
 
Wszystkie przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami 
zakazu. 
 
Teren budowy musi zostać wyposażony w niezbędny sprzęt do gaszenia pożaru oraz, w zależności od 
potrzeb system sygnalizacji pożarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiarów i sposobu 
wykorzystania pomieszczeń, wyposażenia budowy, fizycznych i chemicznych właściwości substancji 
znajdujących się na terenie budowy, w ilości wynikającej z liczby zagrożonych osób. 
 
Tablicę informacyjną należy umieścić w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu od 
takiej drogi, na wysokości min. 2 m, w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub zabrudzenie w stopniu 
ograniczającym możliwość odczytania zawartych na niej informacji. 
 
Strefę niebezpieczną (miejsca na terenie budowy, gdzie występuje zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi) 
należy ogrodzić i oznakować w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym, a wszelki przejścia, 
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej muszą zostać zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
Daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym 
miejscu i być nachylone pod kątem 45 st. w kierunku źródła zagrożenia. Pokrycie daszków powinno być 
szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty. W miejscach przejść i przejazdów szerokość 
daszka ochronnego powinna wynosić co najmniej 0,5 m więcej z każdej strony niż szerokość przejścia lub 
przejazdu. Daszków ochronnych nie wolno używać jako rusztowań lub miejsc składowania narzędzi, 
sprzętu czy materiałów. 
 
Jeżeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, należy ją ogrodzić 
balustradami, które powinny składać się z deski krawężnikowej o wys. 15 cm i poręczy ochronnej 
umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń między deską krawężnikową a poręczą wypełnia się 
w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.  
 
Strefa niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, w wymiarze 
liniowym liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może wynosić mniej niż 1/10 wysokości, 
z której mogą spadać przedmioty, ale nie mniej niż 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa 
taka może być zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych lub 
organizacyjnych, zabezpieczających przed spadaniem przedmiotów. 
 
6.0. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
Odbiór końcowy robót powinien być przeprowadzony zaraz po zakończeniu robót ziemnych i potwierdzony 
protokołem zawierającym ocenę ostateczną robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 
końcowego należy wpisać do dziennika budowy. 
 
7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odnośnie odbiorów, oprócz zawartych w Specyfikacji 
Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
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Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
- Dokumentacja projektowa wraz z tekstem decyzji pozwolenia na budowę  
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- umowa z Inwestorem  
- zalecenia Użytkownika zatwierdzone przez Inwestora 
- wymienione w ST – 00.00.00 przepisy i normy 



 0

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 02. 00.00 WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE 
WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI 

 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-02.00.00 - "Wymagania 
odnośnie robót budowlanych  w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych" odnosi się do 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pt.:  
„Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego”  
w Poznaniu przy ul. Słowackiego 8 
 
1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy konstrukcyjne żelbetowe, 
izolacyjne, wznoszenie rusztowań, w zakresie realizacji budowlanej ww. obiektu i oddania go do użytku 
zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez 
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim 
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części 
oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej  
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45262300-4 Betonowanie 
45320000-6 Roboty izolacyjne   
 
1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. ST 02.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla 
danego zadania inwestycyjnego. ST 02.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych.  

 
 

1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 
- geodezyjne wytyczanie elementów konstrukcji oraz  przebiegu projektowanych sieci, dróg, 

chodników i placów. 
- budowa tymczasowych obudów i konstrukcji montażowych, rusztowań 
- inwentaryzacja powykonawcza 

 
1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
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1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej 
i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta i przepisami BHP. 
Nie przewiduje się ponadto żadnych szczególnych wymagań odnośnie materiałów lub wyrobów 
budowlanych, oprócz zawartych w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Ogólnej Wykonania i  odbioru 
robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
3.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych 
ST-00.00.00. 
Ostatecznego doboru dokona Wykonawca, kierując się rachunkiem ekonomicznym przy zapewnieniu 
warunków BHP i odpowiedniej jakości wykonania robót w przewidzianym terminie. 
 
3.2. Wymagania szczegółowe 

Przewody pracujące pod ciśnieniem powinny mieć wytrzymałość dostosowaną do ciśnienia roboczego, 
z uwzględnieniem współczynnika bezpieczeństwa tych przewodów. Używanie przewodów uszkodzonych 
lub o nieznanej wytrzymałości jest zabronione. 
 
Drogi dla wózków i taczek umieszczone nad poziomem trenu powyżej 1 m powinny być zabezpieczone 
balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. 15 cm i poręczy ochronnej na wys. 1,1 m. Wolną 
przestrzeń między poręczą a deską krawężnikową wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości. 
 
Zabronione jest używanie uszkodzonych narzędzi. Również wszelkie samowolne przeróbki narzędzi są 
zabronione. 
 
Narzędzia do pracy udarowej nie mogą mieć: 
1) uszkodzonych zakończeń roboczych 
2) pęknięć, zadr i ostrych krawędzi w miejscu ręcznego chwytu 
3) rękojeści krótszych niż 0,15 m 
 
Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym należy kontrolować zgodnie z instrukcja producenta. Wyniki 
kontroli powinny być odnotowywane przez kierownika budowy lub majstra budowy. 
 
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 

UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 
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5.1 -  Specjalne roboty budowlane inne, niż dachowe            Nr WSZ 45262000-1 

5.1.1 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań               Nr WSZ 45262100-2 

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane i użytkowane zgodnie z dokumentacją 
producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań 
oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia. Montaż 
rusztowań należy wykonywać pod nadzorem osób upoważnionych do kierowania robotami budowlano – 
montażowymi. Rusztowanie powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po sprawdzeniu i odbiorze 
przez nadzór techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku 
budowy dokonanym przez kierownika budowy oraz w protokole odbioru technicznego. Wpis określa w 
szczególności: 

1) użytkownika rusztowania 
2) przeznaczenie rusztowania 
3) wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu 
4) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania 
5) datę przekazania rusztowania do użytkowania 
6) oporność uziomu 
7) terminy kolejnych przeglądów rusztowania 

 
Na rusztowaniu lub ruchomym podeście roboczym powinna być umieszczona tablica określająca: 

1) wykonawcę montażu rusztowania  podaniem imienia i nazwiska albo nazwy, oraz numeru telefonu 
2) dopuszczalne obciążenia pomostów i konstrukcji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego 

 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny: 

1) mieć pomost o powierzchni roboczej wystarczającej dla osób wykonujących roboty oraz do 
składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów 

2) mieć stabilną konstrukcję dostosowaną do przeniesienia obciążeń 
3) zapewniać bezpieczną komunikację i swobodny dostęp do stanowisk pracy 
4) zapewnić możliwość wykonywania robót w pozycji niepowodującej nadmiernego wysiłku 
5) mieć poręcz ochronną 
6) mieć piony komunikacyjne; odległość najbardziej oddalonego miejsca pracy od pionu 

komunikacyjnego rusztowania nie powinna być większa niż 20m, a pomiędzy pionami nie większa niż 
40 m 

 
Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza niż 0,1 Mpa. 
Liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania oraz wielkość siły kotwiącej należy określić w projekcie 
rusztowania lub dokumentacji producenta. Składowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie 
może być mniejsza niż 2,5 kN. Udźwig urządzenia do transportu materiałów na wysięgnikach 
mocowanych do konstrukcji rusztowania nie może przekraczać 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie może 
wystawać poza najwyżej położoną linię kotew więcej niż 3 m, a pomost roboczy umieszcza się nie wyżej 
niż 1,5 m ponad tą linią. W przypadku odsunięcia rusztowania od ściany ponad 0,2 m należy stosować 
balustrady od strony tej ściany. 
Rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i mieć instalację piorunochronną. 
Natomiast usytuowanie rusztowania w obrębie ciągów komunikacyjnych wymaga zgody właściwych 
organów nadzorujących te ciągi oraz zastosowania wymaganych przez nie środków bezpieczeństwa. 
 
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdów i przejść dla 
pieszych, oprócz standardowych wymagań, powinny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek 
ochronnych. których stosowanie nie zwalnia jednak z obowiązku stosowania balustrad. 
 
Osoby dokonujące montażu i demontażu rusztowań są zobowiązane do stosowania urządzeń 
zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Przed montażem lub demontażem należy wyznaczyć 
i ogrodzić strefę niebezpieczną. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań oraz podestów roboczych, 
usytuowanych w sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, są dopuszczalne, jeżeli linie 
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znajdują się poza strefą niebezpieczną. W innym przypadku, przed rozpoczęciem robót , napięcie w liniach 
napowietrznych powinno być wyłączone. Montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań i ruchomych 
podestów roboczych są zabronione: 

1) jeżeli o zmroku nie zapewniono oświetlenia pozwalającego na dobrą widoczność 
2) w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi 
3) w czasie burzy lub wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s 

 
Zabronione jest pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów 
roboczych po zakończeniu pracy. Również zabronione jest zrzucanie elementów demontowanych 
rusztowań i ruchomych podestów roboczych. 
 
Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jeżeli pomost 
znajduje się w najniższym położeniu lub w położeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest wyposażony 
w zabezpieczenia zgodnie z instrukcją producenta. 
 
Przepisy określają również zachowanie się na ruchomym podeście. Zabronione jest wykonywanie 
gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze ,gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po 
jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez 
osoby znajdujące się na podeście. Również łączenie ze sobą dwóch sąsiednich podestów roboczych oraz 
przechodzenie z jednego na drugi są zabronione. 
 
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy 
lub uprawnioną osobę po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz działaniu innych czynników, 
stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac i po przerwach roboczych dłuższych niż 
10 dni oraz okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu. 
 
W czasie burzy i przy wietrze o prędkości większej niż 10 m/s pracę ma ruchomym podeście roboczym 
należy przerwać, a pomost podestu opuścić do najniższego położenia i zabezpieczyć przed jego 
przemieszczaniem. W przypadku braku dopływu prądu elektrycznego przez dłuższy czas znajdujący się 
w górze pomost ruchomego podestu roboczego należy opuścić za pomocą urządzenia ręcznego. Naprawa 
ruchomych podestów roboczych może być dokonywana wyłącznie w ich najniższym położeniu. 
Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione. 
Rusztowania i ruchome podesty robocze mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.  
 
5.2 - Betonowanie                      Nr WSZ 45262300-4 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 
 
Fundamentowanie 
Dokumentacja techniczna dla robót przy fundamentowaniu powinna zawierać: 

- plan sytuacyjny fundamentów z nawiązaniem do punktów stałych w terenie i z rzędnymi podstaw 
fundamentów, 

- charakterystyczne przekroje fundamentów, sposób zabezpieczenia przeciwwodnego oraz wyniki 
badań gruntowych. 

- usytuowanie elementów w terenie ustala uprawniony geodeta. 
- osie , repery , poziomy i punkty odniesienia, które zostaną trwale oznaczone przez geodetę. 

Dodatkowo geodeta sporządzi plany kontrolne powykonawcze. 
W przypadku, gdy grunt uległ niszczącym wpływom zmiennych warunków atmosferycznych, wód 
gruntowych lub pracy maszyn budowlanych fundamenty wykonywać po sprawdzeniu stanu podłoża 
w oparciu o uaktualnioną dokumentację techniczną. 
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Fundamenty betonowe i żelbetowe 
-Przed przystąpieniem do prac ułożyć na podłożu warstwę chudego betonu min. 10 cm. Roboty 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami. 

Roboty towarzyszące 
- Zasypkę wykonywać bezpośrednio po wykonaniu fundamentów, przynajmniej do poziomu posadzki 

pomieszczeń przyziemia. Zasypka powinna być układana na podłożu odwodnionym. 
- Po doprowadzeniu budowli do poziomu terenu, wykonać pełną zasypkę z odpowiednimi spadkami 

odprowadzającymi wody odpadowe od ścian budynków. 
 
Deskowania i rusztowania 

- Montażu powinien dokonywać zespół liczący przynajmniej 2 osoby 
- Należy zapewnić środki zabezpieczające przed możliwością zawalenia się konstrukcji usztywniających 

i rozpierających 
- Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali, jest dozwolone 

wyłącznie do wysokości 3 m 
- Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wys. 3 m. 
- Deskowania muszą przed wypełnieniem mieszanką betonową podlegać odbiorowi. 
- Usuwanie deskowania i rusztowania następuje po osiągnięciu przez beton wymaganej wytrzymałości, 

określonej na próbkach. 
- Rusztowanie rozbierać stopniowo, w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń we 

wznoszonej konstrukcji. 
- Podczas rozbiórki deskowań należy podjąć działania zabezpieczające przed ewentualnym zawaleniem 

się elementów deskowania lub konstrukcji pomocniczej. Elementy po demontażu deskowania należy 
przenieść w wyznaczone miejsce składowania, oczyścić i zakonserwować. 

 
Roboty zbrojarskie 

- Roboty zbrojarskie wykonywać zgodnie z  obowiązującymi normami i rysunkami konstrukcyjnymi 
oraz według specyfikacji zbrojenia. 

- Wszelkie odstępstwa od rysunków wymagają  uzgadnienia z biurem projektów. 
- wszystkie stoły warsztatowe i maszyny zbrojarskie należy ustawić w pomieszczeniach lub pod 

wiatami 
- stoły warsztatowe do przygotowania zbrojenia powinny mieć stabilną konstrukcję i być 

przytwierdzone do podłoża 
- miejsca pracy przy stołach zbrojarskich i stanowiskach obsługi maszyn powinny być wyposażone 

w pomosty drewniane lub wykonane z innych materiałów o właściwościach termoizolacyjnych 
- stanowiska zbrojarzy, znajdujące się po obu stronach stołu, muszą być oddzielone umieszczoną nad 

stołem siatką o wys. 1 m i oczkach nie większych niż 20 mm 
- poszczególne rodzaje elementów zbrojenia należy składować oddzielnie na wykonanym i 

odwodnionym podłożu albo na podkładach 
 
Zabronione jest: 

1) chodzenie po ułożonych elementach zbrojenia 
2) podchodzenie do transportowanego zbrojenia, znajdującego się w położeniu wyższym niż 0,5 m 

ponad miejscem ułożenia 
3) chwytanie rękami za skrajne elementy zbrojenia układanego w formy 
4) rzucanie elementów zbrojenia 

 
W czasie dodawania do mieszanki betonowej środków chemicznych roztwór należy przygotowywać 
w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby zatrudnione przy rozcieńczaniu środków 
chemicznych powinny być zaopatrzone w środki ochrony indywidualnej. 
 
Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny być zabezpieczone przed przypadkowym wylaniem 
mieszanki oraz wyposażenie w klapy łatwo otwieralne. Opróżnianie pojemnika z mieszanki betonowej 
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powinno odbywać się odbywać stopniowo i równomiernie, aby nie dopuścić do przeciążenia deskowania. 
Zabronione jest wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokości większej niż 1 m. Przy 
dostawie masy betonowej punkt zsypu powinien być wyposażony w odbojnice zabezpieczające pojazd 
przed stoczeniem się. 
 
Powierzchnie szalunków przed betonowaniem powinny być idealnie czyste. W szalunkach drewnianych 
należy zwrócić uwagę, aby deski były zdrowe, gładkie i bez odłupań, posiadały ostre krawędzie, 
odpowiednie grubości,  a stopień wilgotności drewna nie przekraczał 20 %. 
Zastosowane do zwilżania szalunków środki powinny być w pełni kompatybilne z betonami i okładzinami 
wykończeniowymi. 
 
Posadzki betonowe 

- Dokumentacja powinna zawierać przekroje pionowe podłóg z zaznaczeniem grubości i rodzaju 
poszczególnych warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie 
urządzeń odwadniających. 

- Przy wykonywaniu podłogi na gruncie powinna być usunięta ziemia roślinna na głębokość min. 
30 cm, w to miejsce powinien być ułożony i ubity piasek, tłuczeń kamienny, gruz lub mieszanina tych 
materiałów, warstwami 15-20 cm. 

- Podkład betonowy na gruncie powinien mieć min. 10 cm, równą powierzchnię górną, spadki 
w kierunku urządzeń odpływowych. 

- Dokładność wykonania podkładu betonowego należy sprawdzać łatą  o długości 2 m. Odchylenia nie 
powinny przekraczać 3 mm. 

- Rozmieszczenie dylatacji powinno być zgodne z Polskimi Normami. 
- Styk dwóch płaszczyzn powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem. 
- Szczeliny dylatacyjne rozmieścić w odległościach zależnych od wielkości skurczu materiału 

posadzkowego. 
 
 
 
5.3 - Roboty izolacyjne                       Nr WSZ 45320000-6 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
Dokumentacja zawiera wskazówki dotyczące izolacji wodochronnych i ciepłochronnych (rodzaje 
materiałów, grubości warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, impregnaty). 
Roboty izolacyjne mogą być rozpoczęte i prowadzone w przypadku spełnienia następujących warunków: 

a). Kiedy panuje bezdeszczowa pogoda lub wykonano zabezpieczenia przeciwdeszczowe oraz kiedy 
temperatura otoczenia nie jest niższa niż +5 st. C. 

b). Kiedy podłoża pod izolację zostały już wykonane i osiągnęły dostateczny stopień suchości 
c). Kiedy poziom wody gruntowej w wykopach został obniżony, tam, gdzie zachodzi potrzeba, na cały 

okres robót izolacyjnych 
d). Kiedy na budowie znajdują się wszystkie potrzebne materiały i sprzęt. 

 
Izolacje wodochronne 
- Stosować dla zabezpieczenia obiektów przed działaniem wody włoskowatej w gruncie, wody opadowej 
przesiąkającej przez warstwy gruntu oraz wody rozlewanej na podłogi w pomieszczeniach mokrych. 
 
Izolacje przeciwwilgociowe 
- Stosować w celu zabezpieczenia fundamentów położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, 
elementów budowli położonych nad zwierciadłem wody, ścian i stropów pomieszczeń mokrych oraz 
tarasów, balkonów i stropodachów. 
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Izolacje przeciwwodne 
- Stosować dla zabezpieczenia elementów budowli posadowionych poniżej zwierciadła wody gruntowej, 
kanałów i zbiorników. 
 
Izolacje parochronne 
- Stosować dla zabezpieczenia przegród budowlanych lub niektórych warstw tych przegród przed 
przenikaniem pary wodnej. 
 
Wszystkie materiały powinny odpowiadać Polskim Normom. 
 
Izolacje powinny ponadto spełniać następujące warunki: 
1) Izolacja powinna dobrze przylegać do powierzchni izolowanej, nie powinna tworzyć pęcherzy 

wypełnionych powietrzem, nie powinna mieć odprysków i złuszczeń. 
2) Powierzchnie podłoża pod izolacje bitumiczne nie powinny być zbyt gładkie, natomiast dla izolacji 

z tworzyw sztucznych powinny odznaczać się gładkością. 
3) Chronić wykonane izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi. 
4) Transport materiałów do wykonania innych robót nie może odbywać się po wykonanej izolacji. 
5) Przy wykonywaniu izolacji wymagających zastosowania rozpuszczalników łatwopalnych zachować 

przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
6) Izolacja pozioma fundamentów powinna wystawać co najmniej 1 cm z każdej strony. 
7) Izolacja podłogi powinna być połączona z izolacją pionową ścian. 
8) Progi i przejścia elementów przez warstwy izolacyjne zabezpieczyć przed wilgocią. 
 
Izolacje ciepłochronne 
- Stosować materiały powietrzno-suche. 
- Chronić materiały przed działaniem ognia, wilgoci, grzybów i gryzoni. 
 

 
6.0. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
8.0.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Wymagania ogólne do wszystkich odbiorów zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania 
i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
Opisy do odbiorów poniżej ujmują najbardziej istotne ale nie wyłączne aspekty odbiorów. Wszystkie 
odbiory powinny zostać przeprowadzone zgodnie ze stosownymi normami.  
 
Odbiór robót ziemnych 
Odbiór końcowy obejmuje: 
- dziennik badań i pomiarów z naniesionymi punktami kontrolnymi 
- powykonawcza dokumentacja rysunkowa 
- protokoły sprawdzeń wyników badań jakościowych i laboratoryjnych 
- robocze orzeczenie jakościowe 
- analiza wyników badań 
- protokoły odbiorów częściowych ze zgodami na wykonywanie dalszych robót 
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Należy zwrócić w szczególności uwagę na poprawność usytuowania na planie oraz zachowanie właściwych 
rzędnych wysokościowych, zachowanie struktury nośnej gruntu, a także rodzaj użytych materiałów i 
uzyskany stopień zagęszczenia gruntu. 
 
Odbiór robót fundamentowych. 
-Rozpoczęcie robót fundamentowych może nastąpić po odbiorze podłoża, bezpośrednio przed 
wykonywaniem fundamentów. 
-Następnie przeprowadzić odbiór podsypki przed i po jej ułożeniu. 
-Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w planie i na odpowiednim 
poziomie (odchylenia spodu nie mogą przekraczać 5 cm, odchylenia wierzchu 2 cm). 
 
Odbiór montażu rusztowań 
Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności z projektem montażu i instrukcją producenta 
2) sprawdzenie zgodności z przepisami BHP 
3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych, odchylenia od pionu i poziomu 

zewnętrznej konstrukcji rusztowania 
4) sprawdzenie dozwolonych obciążeń oraz jakości i nośności zakotwień 
5) sprawdzenie jakości wszystkich połączeń, stężeń 
6) zgodność ze stosownymi normami 
7) sprawdzenie stanu podłoża, sprawdzenie posadowienia rusztowania 
8) sprawdzenie pomostów roboczych i zabezpieczających 
9) sprawdzenie urządzeń piorunochronnych 

Z przeprowadzonych badań (odbioru) należy sporządzić protokół. 
 
Odbiór betonów 
Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału 
(rodzaju kruszywa, stosunku c/w, ilości wypełnienia, klasy cementu) 

2) oznaczenie wytrzymałości betonu 
3) określenie dokładności wykonania i tolerancji wymiarowych 
4) sprawdzenie obecności wykwitów, pęknięć itp. 
5) zgodność ze stosownymi normami 

 
Odbiór robót zbrojarskich 
Należy przeprowadzić przed przystąpieniem do betonowania 
Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału 
2) sprawdzenie wykonania i kompletności połączeń 
3) sprawdzenie stanu prętów i dokładności ułożenia 
4) zgodność ze stosownymi normami 

 
Odbiór deskowań 
Odbioru dokonywać przed przystąpieniem do układania w deskowaniu zbrojenia a przy konstrukcjach 
niezbrojonych przed przystąpieniem do betonowania. 
Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem 
2) ocenę wytrzymałości deskowania pod kątem uniknięcia odkształceń formy w trakcie betonowania 
3) ocenę jakości wykonania, gładkości powierzchni, prostolinijności krawędzi, prostopadłości krawędzi 

itp. 
4) ocenę wilgotności i stanu drewna w przypadku szalunków drewnianych 
5) ocenę czystości formy 
6) ocenę rodzaju użytych odspajaczy pod kątem kompatybilności z betonem i projektowanymi 

okładzinami 
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Prawidłowość potwierdzić protokołem. 
 
Odbiór robót w zakresie posadzek betonowych i betonowych podłoży 
Odbiór robót obejmuje: 

1) określenie zgodności wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego materiału, 
grubości i równości podłoża. 

2) sprawdzeniu rodzaju, kolejności układania i grubości warstw izolacyjnych. 
3) określenie szerokości i prostolinijności spoin ( szerokość sprawdzać miarką z dokładnością 0,5 mm, 

natomiast prostolinijność sprawdzać wzrokowo lub sznurem z tolerancją 3 mm 
4) określenie prawidłowości wykonania wymaganych spadków w pomieszczeniach narażonych na 

zawilgocenie 
5) określenie staranności wykończenia szczelin dylatacyjnych 
6) określenie odporności chemicznej i szczelności materiałów. 
7) zgodność ze stosownymi normami 

 
Odbiór robót izolacyjnych 
Odbiory powinny następować po następujących etapach robót: 

- po przygotowaniu podłoża, 
- po wykonaniu każdej warstwy, 
- podczas uszczelniania szczelin dylatacyjnych. 

 
Odbiór następuje po sprawdzeniu szczelności izolacji, ciągłości izolacji, występowania ewentualnych 
uszkodzeń mechanicznych, prawidłowości połączeń, grubości i kolejności warstw, a także sprawdzenia 
zgodności technologii robót z zaleceniami producenta ze szczególnym uwzględnieniem czasu 
wykonawstwa poszczególnych warstw i przerw technologicznych. 
 
 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje i karty katalogowe producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
- umowa z Inwestorem 
- wymienione przepisy i normy w ST-00.00.00 
 
 
 



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

ST – 03. 00.00   WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT 

WYKOŃCZENIOWYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW 

BUDOWLANYCH 

 

 

 

Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrza 
w budynku Starostwa Powiatowego 
kategoria obiektu budowlanego XII 

 
 
 
 
 
 
 
ADRES  
60-823 Poznań 
ul. Słowackiego 8, działka nr ewid 155 i 156, obręb Jeżyce 
 
INWESTOR  
Powiat Poznański 
60-509 Poznań 
ul. Jackowskiego 18 
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 
ST – 03. 00.00   WYMAGANIA ODNOŚNIE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W 

ZAKRESIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
 
1.0. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

Specyfikacja Techniczna Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-03.00.00 - "Wymagania 
odnośnie robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych" odnosi się do wymagań dotyczących 
wykonania i odbioru robót wykończeniowych w zakresie obiektów budowlanych, które zostaną wykonane 
w ramach inwestycji pt.:  
„Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrza w budynku Starostwa Powiatowego” w Poznaniu przy 
ul. Słowackiego 8 
 
1.2. Przedmiot i  Zakres Robót objętych ST 

1.2.1. Przedmiot Robót 

Przedmiotem Robót będących tematem niniejszego opracowania są elementy wyposażenia technicznego 
ogólnobudowlanego dotyczące budowanego wiatrołapu w budynku Starostwa Powiatowego w Poznaniu 
przy ul. Słowackiego 8, w zakresie realizacji budowlanej ww. zadania i oddania go do użytku zgodnie z 
dokumentacją projektową, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ogłoszoną przez Inwestora 
w ramach procedury przetargowej, a także ogólnie obowiązującym prawem polskim i europejskim, 
polskimi normami technicznymi i branżowymi oraz znajomością sztuki budowlanej. 
 
1.2.2. Zakres Robót oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robót 

Roboty budowlane podstawowe w szczególności obejmują: 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45421100-5 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 
45431000-7 - Kładzenie płytek 
45431100-8 - Kładzenie terakoty 
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 
45441000-0 - Roboty szklarskie 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących  
45442100-8 – Roboty malarskie 
 
1.3. Zakres stosowania ST 

1.3.1. ST 03.00.00 należy rozumieć i stosować tylko i wyłącznie w zakresie przewidzianym powyżej dla 
danego zadania inwestycyjnego. ST 03.00.00. należy rozpatrywać ze Specyfikacją Ogólną Warunków 
Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. zawierającą wymagania ogólne nadrzędne dla 
wszystkich specyfikacji szczegółowych.  
 
1.4. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Prace tymczasowe i towarzyszące 
− inwentaryzacja powykonawcza 
− wykonanie tymczasowych przyłączy wody, energii elektrycznej, kanalizacji, telekomunikacji i innych 

mediów potrzebnych Wykonawcy 
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1.5. Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane istotne z punktu widzenia 
organizacji robót budowlanych i zabezpieczenia interesów osób trzecich. 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
1.6. Określenia podstawowe 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
2.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Konstrukcja fasady i szklenie 

Fasada w konstrukcji słupowo-ryglowej wykonana z profili aluminiowych.  
Konstrukcję fasady należy wykonać w całości w jednym z dostępnych na rynku systemów elewacyjnych 
(np. system firmy: Sapa, Schuco, Ponzio, Reynolds, Reynaers itp.) o nw. Parametrach: 
Elementy konstrukcyjne profili malowane proszkowo na uzgodniony kolor wg palety barw RAL. 
Konstrukcja w części dolnej oparta i zamocowana w strefie posadzki do podwaliny żelbetowej, a w części 
górnej mocowana do elewacji budynku za pośrednictwem poziomej ryglówki. 
Rozstaw osiowy profili pionowych wynosi ok. 95 cm. Długość profili pionowych ok. 514 cm. 
Szerokość fasady 466 cm. 
szerokość słupa/ rygla 52 mm 
szerokość listwy osłonowej 51mm 
wysokość listwy osłonowej słupa/rygla 21/14mm 
głębokość konstrukcyjna słupa/rygla na podstawie obliczeń statycznych 
Fasada szklona szkłem zespolonym bezpiecznym dwukomorowym trzyszybowym spełniająca wymagania 
obowiązujących norm PN-EN 12150-1:2015-11 
Tafle szyb ze szkła hartowanego. szkło zespolone, dwukomorowe -moduły przezierne 6/16/6/16/44.2 
Ug=0,5 W/m2K, 
Powierzchnia między dwoma sąsiednimi elementami konstrukcji podzielona jest na pięć części. 
Na przełamaniu fasady ściana-dach przewidziano zastosowanie wypełnienie z panelu aluminiowego. 
Na pionowych łączeniach szyb zamontować profile maskujące. Na połączeniu fasady ze ścianą obwodowo 
zamontować fartuch z folii EPDM, styki profili ze ścianą uszczelnić kitem trwale plastycznym. 
Drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe aluminiowe przesuwne automatycznie 

- system profili aluminiowych z izolacją termiczną PT52 
- głębokość konstrukcyjna ościeżnicy 52 mm 
- głębokość konstrukcyjna skrzydła 52 mm 
- szkło zespolone, dwukomorowe spełniające wymagania Ug=1,1 W/m2K 
- automatyka sterowania drzwiami  

 
2.2. Zabudowy gipsowo kartonowe 

Zabudowę kurtyny powietrznej wykonać z pojedynczej płyty gipsowo-kartonowej 12,5 mm 
o podwyższonych parametrach ognioodpornych, na systemowej konstrukcji metalowej z profili UD i CD 
60x27 mocowanej do stalowego rusztu zbudowanego z kątowników ocynkowanych 40x40x3 mm 
zainstalowanych do nadproża. 
Uszczelnienie połączeń płyt – taśma spoinowa i masa szpachlowa zgodna z wybranym systemem 
 
2.3. Gładź gipsowa. 

Zastosować typową białą szpachlową gładź gipsową. 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej 
i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami 
ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00.00 dla 
niniejszego projektu. 
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2.4. Płytki ceramiczne. 

Płytki typu gres o wymiarach 30x30cm 
Płytki ceramiczne powinny spełniać w minimum następujące parametry: 

Klasa jakości płytek BI 
Nasiąkliwość wodna (%) E <= 0.1%.         
Wytrzymałość na zginanie (MPa)  45-60N/mm2      
Siła łamiąca (N).              
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 6,6x10-6   
Mrozoodporność mrozoodporne          
Odporność na ścieranie wgłębne (mm3)  135      
Współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym >24 
Skuteczność antypoślizgowa R10 
Odporność na działanie środków domowego użytku UHA            
 Odporność na plamienie 5 klasa          
Odporność na blaknięcie – płytki nie mogą wykazywać zmian kolorów pod wpływem światła. 
 

Płytki należy spoinować fugą cementową. Stosując fugę używać należy odpowiednich chemikaliów 
i narzędzi. Szczególnie pamiętać trzeba o stosowaniu specjalnych gąbek do wycierania fugi, która 
zapewnia jej gładkość. Fuga chropowata, nierówna i z zaciekami nie spełnia zakładanych standardów, 
ponieważ nie zapewnia czystości sanitarnej. 
Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze Rzeczpospolitej 
Polskiej i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami 
ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00.00 dla 
niniejszego projektu. 

 
2.5. Farba emulsyjna akrylowa 

Powłoka malarska – trzykrotne malowanie farbą akrylową zmywalną w kolorze białym 
 

Materiały powinny posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania na obszarze  Rzeczpospolitej Polskiej 
i spełniać wymagania stosownych Norm polskich, branżowych i europejskich zharmonizowanych. 
Warunki składowania powinny być zgodne z instrukcjami producenta, przepisami BHP i wymaganiami 
ogólnymi zawartymi w Specyfikacji Technicznej Ogólnej Wykonania i Odbioru Robót ST-00.00.00 dla 
niniejszego projektu. 

 
 

3.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
Do wykonania robót związanych z zagospodarowaniem Wykonawca powinien dysponować następującym 
sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót: 

- koparkami i spycharkami do wykonania robót ziemnych, 
- samochodami samowyładowczymi do wywozu śmieci, gruzu , 

Zastosowanie sprzętu powinno wynikać z technologii prowadzenia robót i projektu organizacji palcu 
budowy. 
 
 
4.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnymi technicznie samochodami do transportu. 
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5.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z 
UWZGLĘDNIENIEM PODZIAŁU SZCZEGÓŁOWEGO WG WSPÓLNEGO 
SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ NA GRUPY, KLASY I KATEGORIE ROBÓT. 

 
5.1 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  Nr WSZ 45420000-7 

5.1.1.- Roboty w zakresie stolarki budowlanej             Nr WSZ 45421000-4 

5.1.1.1 – Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów        Nr WSZ 45421100-5 

Przy montażu konstrukcji nośnej fasady z profili aluminiowych należy przestrzegać zaleceń wybranego 
producenta odnośnie możliwości mocowania ich do elementów stałych budynku.  
Montaż elementów wykonać starannie z zachowaniem środków ostrożności tak aby nie uległy uszkodzeniu 
oraz nie została uszkodzona powłoka malarska. Wszelkie otwory technologiczne należy zabezpieczyć. 
Połączenia konstrukcji ze ścianami budynku zabezpieczyć przed przenikaniem wód opadowych poprzez 
zamontowanie kołnierza z folii EPDM, materiałem trwale plastycznym lub w inny sposób zalecany przez 
producenta wybranego systemu. 
 
Tafle szyb zespolonych montować do konstrukcji nośnej zgodnie z zaleceniami producenta wybranego  
systemu profili aluminiowych. 
Przestrzeń pomiędzy taflami szyb zabezpieczyć przed przedostawaniem się wody zgodnie z zaleceniami 
producenta lub wypełnić materiałem trwale plastycznym. Następnie zamontować kształtowniki maskujące 
pionowe łączenia szyb. 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
� Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić czy wymiary otworów są zgodne z projektem 

i obowiązującymi normami. 
� Stolarka powinna być: 

odporna na opady atmosferyczne i zmianę temperatur, ocieplona, dźwiękochłonna, szczelna, 
bezpieczna, odporna mechanicznie w zależności od specyfikacji otworu. 

� Stolarka okienna powinna uzyskać pozytywną ocenę stwierdzającą przydatność do stosowania 
w budownictwie w postaci: 
- certyfikatu na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że została zapewniona zgodność z kryteriami 
technicznymi określanymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz stosownych 
przepisów, 
- deklarację zgodności z właściwą normą, bądź aprobatą techniczną, jeżeli dany wyrób nie jest objęty 
certyfikatem na znak bezpieczeństwa, 

� Przy montowaniu okien należy zwrócić uwagę na prawidłową kolejność szkła. 
� Szyby powinny być czyste i nie zarysowane. 
� Przed całkowitym zamontowaniem stolarki nie należy odklejać folii zabezpieczającej. 
� Zabezpieczyć stolarkę przed uszkodzeniem podczas transportu. 
 
Komisja odbioru ocenia: zgodność stolarki z dokumentacją, jakość użytej stolarki, prawidłowość 
zamontowania stolarki, szczelność stolarki,  wygląd i dokładność zamontowania. 
 
5.2 - Pokrywanie podłóg i ścian                  Nr WSZ 45430000-0 

5.2.1 - Kładzenie płytek                    Nr WSZ 45431000-7 

5.2.1.1 – Kładzenie terakoty                   Nr WSZ 45431100-8 

Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 
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� Dokumentacja zawiera przekroje pionowe podłóg z zaznaczeniem grubości i rodzaju poszczególnych 
warstw, rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych, spadki warstw, rozmieszczenie urządzeń 
odwadniających. 

� Przy wykonywaniu podłogi na gruncie powinna być usunięta ziemia roślinna na głębokość min. 30 cm, 
w to miejsce powinien być ułożony i ubity piasek, tłuczeń kamienny, gruz lub mieszanina tych 
materiałów, warstwami 15-20 cm. 

� Podkład betonowy na gruncie powinien mieć min. 10 cm, równą powierzchnię górną 
� Dokładność wykonania podkładu betonowego należy sprawdzać łatą o długości 2 m. Odchylenia nie 

powinny przekraczać 3 mm. 
� Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
� Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 

50 mm. 
� Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 
� Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm 
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm 
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm 

� 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. 

� Przed rozpoczęciem układania posadzki podkład powinien być starannie oczyszczony i dostatecznie 
suchy. 

� Rozmieszczenie dylatacji powinno być zgodne z Polskimi Normami. 
� Styk dwóch płaszczyzn powinien być wypełniony listwą, płaskownikiem lub kształtownikiem. 
� Posadzki zakończyć przy ścianach i słupach cokolikami wykonanymi z tych samych materiałów co 

podłoga. 
� Szczeliny dylatacyjne rozmieścić w odległościach zależnych od wielkości skurczu materiału 

posadzkowego. 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 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 szerokość spoin. Na jednej 
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową 
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wykładzina 
zawierająca wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 
Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od 
wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się 
zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 
równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 
Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 
wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65 % powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
– 50 x 50 mm  –  3 mm 
– 100 x 100 mm –  4 mm 
– 150 x 150 mm –  6 mm 
– 200 x 200 mm –  6 mm 
– 250 x 250 mm –  8 mm 
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– 300 x 300 mm –  10 mm 
– 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości 
płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. 
Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji 
i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, 
docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji 
klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem 
gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pod całą 
powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią 
powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 
– do 100 mm –  około 2 mm 
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm 
– od 200 do 600 mm –  około 4 mm 
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm. 

 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można 

też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie 
same kleje i zaprawy do spoinowania. 

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. 
Dokładny czas powinien być 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 
wykładziny pacą 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 uzyskuje 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 zwilżanie ich wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu 
spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także 
płytki. 
 
Odbiór robót 

Odbioru robót dokonywać na podstawie projektu posadzki lub podłogi, odpowiednich norm dotyczących 
materiałów i odpowiednich branż. 
Podłoża odbierać określając zgodność wykonanych robót z projektem pod względem rodzaju użytego 
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materiału, grubości warstw ( dokładność do 5mm na każde 20 m2 podłoża) i równości podłoża. 
Odbiór warstw izolacyjnych polega na sprawdzeniu ich rodzaju, kolejności układania i grubości. 
Odbiór podłogi lub posadzki obejmuje: 

- określenie rodzaju użytych materiałów, 
- określenie grubości poszczególnych warstw (z dokładnością 5%), 
- określenie wyglądu zewnętrznego podłogi lub posadzki pod względem równości, 
- określenie szerokości i prostolinijności spoin ( szerokość sprawdzać miarką z dokładnością 0,5 mm, 

natomiast prostolinijność sprawdzać wzrokowo lub sznurem z tolerancją 3mm, 
- określenie prawidłowości wykonania wymaganych spadków w pomieszczeniach narażonych na 

zawilgocenie, 
- określenie staranności wykończenia posadzek i szczelin dylatacyjnych, 
- określenie odporności chemicznej materiałów. 

 
5.3. - Roboty malarskie i szklarskie                 Nr WSZ 45440000-3 

5.3.1.- Roboty szklarskie                     Nr WSZ 45441000-0 

Roboty szklarskie należy wykonywać po zakończeniu podstawowych robót budowlanych, tynkowych 
i podłogowych, lecz przed malowaniem ścian i sufitów. Roboty stolarskie, ślusarsko – kowalskie 
i okuciowe oraz wszystkie czynności wstępne związane z malowaniem elementów przeznaczonych do 
szklenia należy wykonywać przed szkleniem, z wyjątkiem ostatecznego malowania, które wykonuje się po 
szkleniu. Wymagania te nie mają zastosowania, gdy na budowę dostarcza się gotowe elementy, w 
których otwory okienne i drzwiowe są pomalowane i oszklone. Mocowanie szyb powinno zapewnić 
swobodne rozszerzanie się i kurczenie szkła powodowane zmianami temperatury, a jednocześnie 
uniemożliwiać drganie pod wpływem wiatru i działania wzmożonych fal dźwięku. 

� Sprawdzenie czystości i jakości szyb – zwrócić szczególną uwagę na brak zarysowań. 
� Sprawdzenie odpowiedniej klasy szyby. 
� Zwrócenie uwagi na sposób transportowania stolarki. 
� Sprawdzenie czystości i jakości stolarki po zamontowaniu. 

 
5.3.2 - Nakładanie powierzchni kryjących               Nr WSZ 45442000-7 

5.3.2.1 - Roboty malarskie                    Nr WSZ 45442100-8 

Wszelkie roboty malarskie wykonywać zgodnie z Polskimi Normami i świadectwami dopuszczenia dla 
materiałów. 
Odbioru prac dokonywać na podstawie opracowania Instytutu Techniki Budowlanej wykonanego na 
zlecenie Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa pt. Warunki Techniczne wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
� Roboty malarskie budowlane obejmują malowanie zwykłe i wysokojakościowe wykonywane 

w warunkach normalnych i specjalnych ręcznie lub mechanicznie. 
� Roboty malarskie powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją opisową i rysunkową. 
� Przed przystąpieniem do robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do 

malowania przez usunięcie zagłębień i wzniesień, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie 
i szlifowanie. Powierzchnię zagruntować. 

� Malowanie wykonywać po wyschnięciu tynków. Wilgotność podłoża maksymalnie 3 % dla farby olejnej 
i syntetycznej oraz 4 % dla farby emulsyjnej. 

� Właściwe malowanie konstrukcji stalowych wykonywać po ostatecznym umocowaniu wszystkich 
elementów konstrukcyjnych. 

� Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po całkowitym 
dopasowaniu, okuciu i wyregulowaniu stolarki, po ukończeniu robót instalacyjnych, po ułożeniu 
podłóg, po usunięciu odpadów budowlanych, po białym montażu, po ułożeniu posadzek wraz 
z wykonaniem listew i cokołów. 

� Powierzchnia tynku powinna być pozbawiona pęknięć, powinna odpowiadać Polskim Normom, nie 
może być zanieczyszczona. 

� Powierzchnia konstrukcji stalowych przeznaczonych do malowania powinna być równa, bez wgięć, 
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wgłębień lub wypukłości oraz odstających brzegów, pozbawiona rdzy. 
� Podkłady pod powłokę malarską powinny być dostosowane do rodzaju malowania, warunków 

zastosowania i rodzaju podłoża. 
� Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej 5st.C. 
� Niewskazane jest prowadzenie robót w czasie deszczów. 
� Odbiór robót malarskich wykonuje się przed przystąpieniem do malowania, w czasie malowania (po 

przygotowaniu powierzchni, po pomalowaniu każdej warstwy) oraz po ukończeniu malowania na 
danym obiekcie lub jego części. 

� Badanie powierzchni tynku należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
� Badanie podkładów przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ukończenia. 
� Badanie powłok przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach od dnia ukończenia robót. 
� Badania techniczne przeprowadzać przy temperaturze powietrza min +5st.C. 
� Jeżeli badania podłoży, materiałów, podkładów i powłok dadzą wynik dodatni, roboty należy uznać za 

wykonane poprawnie. 
� Jeżeli część badań da wynik ujemny, należy ustalić czy: 

-całkowicie lub częściowo odrzucić zakwestionowane roboty, 
-poprawić wykonane niewłaściwie roboty i po poprawieniu przedstawić do powtórnych badań. 

Typowe usterki malarskie: 
-przeświecanie spodnich warstw, 
-ślady pędzli na powierzchni powłoki, 
-plamy na powierzchni malowanej przez rozpylanie, 
-matowe plamy na powierzchni powłoki, 
-sfałdowanie powłoki malarskiej, 
-odspojenia i łuszczenia oraz zmiany barw powłoki. 

 
 
6.0. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ 

ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
7.0. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
8.0. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Nie przewiduje się żadnych szczególnych wymagań odbiorowych oprócz zawartych w Specyfikacji Ogólnej 
Warunków Wykonania i  odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 
 
9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
Zawarto w Specyfikacji Ogólnej Warunków Wykonania i odbioru robót budowlanych ST-00.00.00. 
 

10.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa  
- aprobaty techniczne okazane przez Wykonawcę 
- instrukcje producentów sprzętu, maszyn, materiałów i wyrobów budowlanych 
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

- umowa z Inwestorem  
- przepisy i normy wymienione w ST-00.00.00 
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SPIS TREŚCI: 

1.WYMAGANIA OGÓLNE 

2. INSTALACJA KURTYNY.  
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1. WYMAGANIA OGÓLNE 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacyjnych przy realizacji „Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrzną” w Poznaniu.  
Nazwa zadania: „budowa wiatrołapu z kurtyn ą powietrzn ą” w Poznaniu.  
Adres budowy: 60-823 Poznań ul. Słowackiego 8.  
Zamawiaj ący: POWIAT POZNA ŃSKI.  
Adres: . 60-509 Poznań ul. Jackowskiego 18.  
Kod CPV:  45331000 Roboty instalacyjne: grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne 

1.2. Zakres stosowania ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 
- wewnętrznej instalacji grzewczej zasilającej kurtyny powietrza,  
dla zadania inwestycyjnego pn. Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrzną” w Poznaniu.  

1.3. Zakres robót obj ętych ST 
Specyfikacja obejmuje wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny 
prawidłowości wykonania robót. Zakres niniejszego opracowania obejmuje w/w instalacje na potrzeby 
Budowa wiatrołapu z kurtyną powietrzną” w Poznaniu. Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę 
opracowania Szczegółowych Specyfikacji Technicznych stosowanych, jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót sanitarnych. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji 
obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST). 
Zakres prac obejmuje: 
1. Wykonanie montażu instalacji c.o. zasilającej kurtyny powietrza z rur stalowych,  
2. Montaż kurtyn powietrza. 

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. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem 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. 
1.4.4. 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. 
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.8. 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. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. 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. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.12. 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 montażu. 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
1.4.14. 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. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. 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 wyrobów 
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.18. 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 2016 r., poz. 1725 j.t.). 
1.4.19. 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. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.21. 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. 
1.4.22. 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. 
1.4.23. 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. 
1.4.24. 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. 
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1.4.25. 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. 
1.4.26. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
1.4.27. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.28. 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. 
1.4.29. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.30. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu z dnia 16.12.2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień  
Dz. U. UE. L 2002.340.1 ze zm. 
1.4.31. 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. 
1.4.32. 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 powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
1.4.33. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.34. 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. 
1.4.35. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.36. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.37. 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 Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie 
Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.38. Instalacja ogrzewcza wodna - instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 
napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi, itp.), 
oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
1.4.39. Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego - instalacja ogrzewcza, w której przestrzeń wodna 
(zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosfera. 
1.4.40. Instalacja centralnego ogrzewania wodna - instalacja stanowiąca część lub całość instalacji 
ogrzewczej wodnej, służąca do rozprowadzenia wody instalacyjnej miedzy grzejnikami zainstalowanymi w 
pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 
1.4.41. Woda instalacyjna (czynnik grzejny) - woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji 
lub obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalacje grzewczą wodną. 
1.4.42. Źródło ciepła - kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompami ciepła, 
układ z kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
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1.4.43. Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na 
celu usuniecie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 
1.4.44. Czynnik grzejny – płyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszący ciepło. 
1.4.45. Instalacja centralnego ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do 
wytwarzania czynnika grzewczego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych 
parametrów – źródło ciepła, doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu, oraz rozdziału 
czynnika grzewczego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w pomieszczeniu. 
1.4.46. Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalacje centralnego ogrzewania. 
1.4.47. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu – najwyższa temperatura czynnika 
grzejnego przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
budynku. 
1.4.48. Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie – temperatura powrotna wody 
instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynku.  
1.4.49. Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania wodnego 
przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i temperatur. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST 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, przekaże dziennik budowy oraz egzemplarz 
dokumentacji projektowej i komplet ST. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 
stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku 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. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać 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 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. 
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, 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 podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
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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. 
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.  
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 końcowego. 
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.  
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. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
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. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 
Wszystkie materiały muszą być fabrycznie nowe. 

2.2. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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. 

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

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST 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 ST. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty używany 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. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotycz ące 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. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow ą oraz za jako ść 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za i ch zgodno ść z dokumentacj ą projektow ą, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2.1. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, 
a także w normach i wytycznych. 
5.2.2. 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 JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jako ści 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 ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 

6.2. 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 ST, 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 bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać bezzwłocznie Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań. 
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 
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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 ST 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 ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. 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 właściwego ministra.  
2. 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 ST. 
• znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
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, 
• 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 końcowych 

odbiorów robót,  
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 



11 
 

• 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. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i ST, 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 ST 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 okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i / lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, przedmiarze robót. 

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 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. 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) instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
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d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 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, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy 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 końcowego 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 ST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych w poszczególnych elementach 
konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań zgodne z ST, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie kanalizacji sanitarnej, 
itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
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10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, oraz informację od Geodety 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Zgodnie z warunkami umowy 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Ustawy 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze zm. 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2015 r., poz.2164 tj. ze zm. 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych, Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 tj. ze zm. 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2016 r., poz. 191 tj. ze zm. 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym, Dz. U. z 2015 r., poz. 1125 tj. ze zm. 
– Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych, ustawy - Prawo 
budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny 
zgodności, Dz. U. z 2015 r., poz.1165  
 

10.2. Rozporz ądzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz. U. 2015 poz. 1422 tj. 
– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, Dz. U. z 2010 r. poz.719 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie krajowych 
ocen technicznych Dz. U. z 2016 r., poz.1968  
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r., poz. 1650 ze zm. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych, Dz. U. z 2003 r., 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. z 2003 r., 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. z 2013 r., poz. 1129 tj. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. – w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym, Dz. U. z 2016 r., poz. 1966. 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 października 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, Dz. U. z 2015 r., poz. 1775 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– 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.  
– Polskie Normy.  
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2. INSTALACJA ZASILANIA KURTYN POWIETRZA 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  
w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania.  

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu  
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie wymiany odbiorników ciepła oraz podłączenia nowych grzejników. Piony oraz poziomy ulegają 
zmianie (można wykorzystać istniejące trasy po dokonaniu odkrywek). Niniejsza specyfikacja techniczna 
związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 

• montaż rurociągów,  
• montaż armatury, 
• montaż kurtyn powietrznych,  
• badania instalacji, 
• wykonanie izolacji termicznej, 
• regulacja działania instalacji. 

1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji zasilania kurtyn powietrznych mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne 
lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami. 

2.1. Przewody instalacji zasilania kurtyn.  
Budowa zasilania kurtyn powietrza, polega na zamontowaniu kurtyn, poprowadzenia instalacji grzewczej i 
włączenie jej do istniejącego rozdzielacza w węźle cieplnym.  
Rurociągi z rur ze stali niskowęglowej łączonych metodą zaprasowania zewnętrznie ocynkowanych lub z 
rur stalowych łączonych poprzez spawanie.  
Zmiany kierunku prowadzenia przewodów wykonywać wyłącznie przy użyciu łączników i gotowych kolan i 
trójników. Do odcinania przepływu wody na rurociągach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, 
ćwierćobrotowe gwintowane.  
Połączenia z armaturą za pomocą kształtek przejściowych z gwintem.  
W miejscach zmiany kierunku tras przewodów, na odgałęzieniach i połączeniach z armaturą stosować 
wykonane fabrycznie kolana, trójniki, zwężki i kształtki przejściowe z końcówkami gwintowanymi. Do 
uszczelnienia połączeń gwintowanych stosować taśmy teflonowe oraz odpowiednie pasty nakładane na 
gwint zewnętrzny. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonać w tulejach 
ochronnych większych o jedną dimensję od prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale 
plastycznym. W obrębie rury ochronnej nie wolno wykonywać żadnych połączeń przewodów. 
Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych wżerów 
i ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
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2.2. Kurtyny powietrza 
Do odcięcia dopływu powietrza zimnego do przedsionka należy zamontować baterię 3 kurtyn powietrza, 
dwie o długości 1,0m i jedna 2,5m połączonych w jeden system. Wydajność pojedynczej kurtyny 
przepływu powietrza wynosi: 950/1900 i 2340/4500 m3/h. Kurtyny przewidziane do montażu w zabudowie 
z napływem powietrza od góry i dmuchaniem w dół w kolorze szczotkowanej stali nierdzewnej.  
Parametry techniczne zawarte w Projekcie Wykonawczym należy traktować jako minimalne. 

2.3. Armatura 
Regulacja obiegów za pomocą zaworów regulacyjno-pomiarowych.   
Odpowietrzniki automatyczne do pionów o średnicy nominalnej Ø 15 mm z zaworami kulowymi. 

2.4. Izolacja termiczna 
Izolacja termiczna - całość instalacji musi być izolowana termicznie. Wszystkie rurociągi należy 
zaizolować termicznie izolacją odporną na temperaturę 100oC i współczynniku przewodności cieplnej 
λ= 0,035 W/m×K. Grubość izolacji wg poniższej tabelki:  

 
Lp.  

 
 Rodzaj przewodu lub komponentu  

 
 Minimalna grubo ść izolacji 

cieplnej 
(materiał 0,035 W/(m · K) 1) 

1  Średnica wewnętrzna do 22 mm  20 mm 
2  Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm  30 mm 
3  Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm  równa średnicy wewnętrznej rury 
4  Średnica wewnętrzna ponad 100 mm  100 mm 
5  Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub 

stropy, skrzyżowania przewodów 
 1/2 wymagań z poz. 1-4 

6  Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami 
różnych użytkowników 

 1/2 wymagań z poz. 1-4 

7  Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze  6 mm 
8  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji 

cieplnej budynku)  
 40 mm 

9  Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji 
cieplnej budynku)  

 80 mm 

10  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku2)  50 % wymagań z poz. 1-4 
11  Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnątrz budynku2)  100 % wymagań z poz. 1-4 

Uwaga: 
1) przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy 
odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej, 
2) izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna. 

W przypadku przewodów układanych pod posadzką oraz w bruzdach ściennych, izolacja pełni również 
funkcję zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawą 
itp. oraz umożliwia swobodne ruchy termiczne przewodów.  
Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z foli 
PCW lub pianki polietylenowej – dla średnic poniżej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wełny 
mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej dla średnic pozostałych.  

2.5. Zabezpieczenia p.po ż. 
Przejścia rurociągów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy wykonać z odtworzeniem 
wytrzymałości ogniowej przegrody z wykorzystaniem materiałów posiadających Certyfikat Zgodności oraz 
Aprobatę Techniczną. Przejście p.poż. należy oznaczyć tabliczką na przegrodzie budowlanej w bliskiej 
odległości od zabezpieczenia. 
Izolacje cieplne rurociągów należy wykonać w sposób nierozprzestrzeniający ognia.  
W przejściu p.poż. nie może znajdować się żadne połączenie przewodu. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a 
przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przepust instalacyjny w tulei 
ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający 
przepustowi odpowiednią klasę odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
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wymaganą dla tych elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 
technicznym. Sposób zabezpieczenia przejść oddzielania pożarowego: 
1. masa ogniochronna służy do wypełniania otworów, przez które przeprowadza się rury, szczelin oraz 
dylatacji – nienarażonych na oddziaływanie wody: 
- rury stalowe, o średnicach nie większych niż 323 mm , z izolacją ciągłą z wełny mineralnej, przez ściany 
z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo- kartonowe oraz stropy z cegły lub betonu, grubości ścian 
nie mogą być mniejsze niż 125 mm zaś grubości stropów nie mogą być mniejsze niż 150 mm, 
- stalowe, o średnicach nie większych niż 159 mm, z izolacją z wełny mineralnej poza licami ścian, przez 
ściany z cegły, betonu, betonu komórkowego i gipsowo – kartonowe; grubości ścian nie mogą być 
mniejsze niż 125 mm.  
2. Masa ogniochronna - stosować do wypełniania szczelin oraz otworów, przez które przeprowadza się 
rury z materiałów palnych, o średnicy nie większej niż 25 mm; stosowana może być do wypełniania 
przejść rur o temperaturze nie większej niż 70 0C w ścianach z cegły, betonu, betonu komórkowego i 
gipsowo –kartonowych, o grubości mniejszej niż 12 cm oraz w stropach z cegły , betonu i betonu 
komórkowego, o grubości nie mniejszej 15 cm. Uszczelnienia przejść instalacyjnych ,wypełnienia szczelin 
i dylatacji powinny być wykonywane w temperaturze + 5oC - + 40oC. Czas wykonywania uszczelnień nie 
może być dłuższy niż 15 minut w przypadku masy CP 601S oraz 10 minut w przypadku masy. 
3. Osłony ogniochronne – do wykonywania przejść instalacyjnych rur palnych. Osłony stosować do 
uszczelniania przejść instalacyjnych rur z tworzyw sztucznych przez ściany wykonane z cegły, z betonu 
zwykłego lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 150 mm albo płyt gipsowo- kartonowych oraz przez 
stropy wykonane z cegły, betonu lub gazobetonu o grubości nie mniejszej niż 170 mm. Rury z tworzywa 
sztucznego mogą być owinięte izolacją nie rozprzestrzeniającą ognia. Średnica rury wraz z izolacja 
powinna mieć średnicę nie większą niż 250 mm. Na rurach z tworzyw sztucznych przechodzących przez 
ściany osłony montowane są po 1 sztuce po obu stronach ściany, a przechodzące przez stropy 
montowana jest od dołu stropu. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i 
kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

4.2. Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

4.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z 
PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Monta ż ruroci ągów stalowych.  
Rurociągi łączone będą przez zaprasowywanie.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych, lub w inny sposób uszkodzonych, nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
– wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
– wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
– przecinanie rur, 
– gięcie rur, 
– założenie tulei ochronnych, 
– ułożenie rur z wykonaniem połączenia zaprasowywanego.  
Rury łączyć przez kształtki zaciskowe stalowe. Połączenia przewodów powinny znajdować się między 
podporami w odległości 1/3 – 1/5 rozpiętości przęsła od punktu podparcia. Unikać umieszczania połączeń 
na podporach i pośrodku przęsła. W przypadku konieczności umieszczenia połączeń na podporze, 
połączenie należy wzmocnić.  
Zmiany kierunków rur poziomych wykonać poprzez kolana fabryczne łączone poprzez zaciskanie. 
Rurociągi powinny spoczywać na podporach ruchomych, usytuowanych w odstępach podanych poniżej.  
Odległości między podporami instalacji rurowych powinny wynosić: 1,5 m – dla średnic 15 ÷ 20 mm, 2,0 m 
– dla średnic 25 ÷ 32 mm, 2,5 m – dla średnic 40 ÷ 50 mm oraz 3,0m dla pozostałych średnic. 
Punkty stałe powinny być wykonane tak, aby możliwa była kompensacja wydłużeń cieplnych przewodów. 
Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowietrzenie i odwodnienie 
całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 
materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić jedynie możliwość osiowego ruchu 
przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przy przejściu 
przez dylatację tuleje wykonać z rur stalowych, a przestrzeń między przewodem a tuleją wypełnić wełną 
mineralną lub innym materiałem izolacyjnym, np. odpowiednim silikonem. 
Celem odpowietrzenia instalacji konieczne jest zainstalowanie zaworów odpowietrzających w 
najwyższych punktach instalacji wraz z zaworami odcinającymi usytuowanymi przed odpowietrznikami. 
Odwodnienie instalacji wykonać przy użyciu zaworów spustowych zainstalowanych przy grzejnikach na 
powrocie. 
Instalację centralnego ogrzewania należy połączyć instalacją wyrównawczą. 
Dokładne opisy technologii wykonywania rurociągów z poszczególnych materiałów zostaną podane przez 
producentów lub dostawców materiałów. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m, 
przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do 
rurociągów poziomych za pośrednictwem odsadzek o długości poziomego ramienia co najmniej 1,0 m. 
Rurociągi łączone będą z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi za pomocą 
połączeń gwintowanych, z zastosowaniem kształtek. Gwinty na końcach rur powinny być równo nacięte i 
odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się przez 
nakręcenie złączki. Połączenia gwintowane uszczelnić za pomocą taśmy teflonowej lub pasty. 

5.2. Monta ż kurtyny powietrza 
Kurtyny montowane przy ścianie w zabudowie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany. Kolejność wykonywania robót: 
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– wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
– wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
– zawieszenie kurtyny, 
– podłączenie kurtyny z rurami przyłącznymi. 
Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację kurtyny lub zniszczenie powłoki 
lakierniczej. 

5.3. Monta ż armatury i osprz ętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z zastosowaniem 
kształtek z uszczelką. Uszczelnienie tych połączeń gwintowanych wykonać za pomocą odpowiednich 
taśm izolacyjnych. 
Kolejność wykonywania robót: 
– sprawdzenie działania zaworu, 
– nagwintowanie końcówek, 
– wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
– skręcenie połączenia,  
– wykonanie połączenia z automatyką kurtyny umożliwiajacej załączanie się kurtyny przy otwieraniu drzwi. 
Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono 
było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. 
Zawory na gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo 
dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrzników 
automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.  

5.4. Monta ż armatury i urz ądzeń na rozdzielaczu 
Montaż armatury i urządzeń wykonać zgodnie z DTR dla danego elementu z zaleceniami producenta i 
projektem budowlano-wykonawczym.  

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów 
następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 
Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej 
więcej niż o –5 do +10 mm. 

5.6. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Badania szczelności na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 0°C. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy odłączyć wszystkie elementy i armaturę, które przy 
ciśnieniu wyższym od ciśnienia pracy mogłyby ulec uszkodzeniu lub zakłócić próbę, następnie instalację 
podlegającą próbie kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania szczelności 
instalacji powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należy dokonać 
starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przewodów, dławic 
zaworów i in. przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 
Po stwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy podnieść ciśnienie w instalacji 
za pomocą pompy ręcznej tłokowej, podłączonej w najniższym jej punkcie. Pompa musi być wyposażona 
w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy 
(średnica tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 
0,1 bara (0,01 MPa). 
Wartości ciśnienia próbnego minimum 0,4 MPa. 
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Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 30 min.: 
- manometr nie wykaże spadku ciśnienia, 
- nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Podczas badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż jej zmiana o 
10o powoduje zmianę ciśnienia o 0,5 - 1,0 bara. Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą nie należy jej 
opróżniać, z wyjątkiem przypadków, gdy zachodzi konieczność dokonania naprawy. W takich sytuacjach 
dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, gdzie wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres 
niezbędny do wykonania tych prac. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzić po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji zgodnie z wymaganiami polskich norm. Zabezpieczenia 
instalacji ogrzewań wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.". Próbę szczelności zładu 
na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych 
parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
Przed przystąpieniem do próby działania instalacji w stanie gorącym budynek powinien być ogrzewany w 
ciągu co najmniej 72 godzin.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic 
itp. oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne 
usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków 
ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym - poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 
uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3-dobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu.  
Istotne spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na 
warunki regulacji uwzględniony w protokole odbioru. 
Regulacja montażowa przepływów czynnika grzejnego w poszczególnych obiegach instalacji wewnętrznej 
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementów regulacyjnych, w zaworach z podwójną 
regulacją lub kryz dławiących, powinna być przeprowadzona po zakończeniu montażu, płukaniu i próbie 
szczelności instalacji w stanie zimnym. Wszystkie zawory odcinające na gałęziach i pionach instalacji 
muszą być całkowicie otwarte; ponadto należy skontrolować prawidłowość odpowietrzenia zładu. 
Po przeprowadzeniu regulacji montażowej, podczas dokonywania odbioru poprawności działania, należy 
dokonywać pomiarów w następujący sposób: 
a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ± 0,5°C; 
termometr ten należy umieszczać w miejscu zacienionym na wysokości 1,5 m nad ziemią i w odległości 
nie mniejszej niż 2 m od budynku; 
b) pomiar parametrów czynnika grzejnego za pomocą termometrów zapewniających dokładność pomiaru 
± 0,5°C, 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego za pomocą manometru 
różnicowego podłączonego do króćców na głównych rozdzielaczach: zasilającym i powrotnym; 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność pomiaru ± 0,5° C; termometry te zabezpieczone przed wpływem 
promieniowania należy umieszczać na wysokości 0,5 m nad podłogą w środku pomieszczenia, a przy 
większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany 
zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi - 10 m; 
e) pomiar spadków temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach w ogrzewaniach 
wodnych, pośrednio za pomocą termometrów dotykowych (termistorowych) o dokładności odczytu ± 0,5°  
Pomiary te należy przeprowadzać na prostym odcinku przewodu, po uprzednim oczyszczeniu z farby i 
rdzy powierzchni zewnętrznych rury w punkcie przyłożenia czujnika przyrządu. 
Ocena regulacji i kryteria oceny: 
a) Oceny efektów regulacji montażowej instalacji wewnętrznej ogrzewania wodnego należy dokonać przy 
temperaturze zewnętrznej, w przypadku ogrzewania pompowego, możliwie najniższej, lecz nie niższej niż 
obliczeniowa i nie wyższej niż +6°C, 
b) Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania wodnego polega na: 
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- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z 
wykresem regulacji eksploatacyjnej (dla aktualnej temperatury zewnętrznej) po upływie co najmniej 72 
godzin od rozpoczęcia ogrzewania budynku; wartości bezwzględne tej temperatury w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinny odbiegać od wykresu regulacyjnego więcej niż ± 2°C, 
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejników w budynku, w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co 
najmniej ręką „na dotyk", a w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury powrotu, 
- skontrolowaniu zgodności temperatury powietrza w pomieszczeniu przy odbiorze poprawności działania 
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach. W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach 
użytkowanych konieczne jest uwzględnienie wpływu warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, 
intensywności wentylacji itp.), na kształtowanie się temperatury powietrza. 
- skontrolowaniu spadku ciśnienia wody w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i 
porównaniu go z wielkością określoną w dokumentacji (tylko w ogrzewaniu z obiegiem pompowym); 
dopuszczalna odchyłka powinna się mieścić w granicach ± 10°od obliczeniowego spadku ciśnienia, 
- skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na rozdzielaczu. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań, należy: 
- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie przepływów wody przez 
piony i grzejniki, 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót”. 
Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.). 
Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania.  
Przy odbiorze końcowym instalacji centralnego ogrzewania należy przedłożyć protokoły odbiorów 
częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu 
istniejącego z dokumentacją techniczną, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót " oraz 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji, 
- prawidłowość wykonania połączeń, 
- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających, 
- wielkość spadków przewodów, 
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- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów, 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń, 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległości między podporami, 
- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury, 
- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji, 
- prawidłowość zainstalowania grzejników, 
- jakość wykonania izolacji cieplnej, 
- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 
Z każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 
odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
– Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
– Dziennik budowy, 
– dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 
– protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
– protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
– zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
– protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
– aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
– protokoły badań szczelności instalacji.  

8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót” COBRTI. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu 
zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”. 
PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe -- Wymagania i metody badań 
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:2015-02 Grzejniki i konwektory-- Część 2: Moc cieplna i metody badań 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania 
szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
instalacji elektrycznych zasilania sterowania kurtyn powietrznych, drzwi 
automatycznych oraz instalacji oświetlenia wiatrołapu. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania dokumentów 
przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robót 
elektrycznych. 
 
1.3. Zakres robót obj ętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z PN oraz definicjami 
podanymi poniżej. 

1.4.1. Dziennik budowy- dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę, 
upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.3. Materiały- wszelkie niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
zaakceptowane przez Inwestora. 

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z  
dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przydział tolerancji nie został 
określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.5. Polecenie Inwestora – wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.6. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca 
autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.7. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego 
połączenia drogowego lub całkowita modernizacja ( zmiana 
parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju 
podłużnym) istniejącego połączenia. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji 
projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary 
obiektu będącego przedmiotem robót. 



1.4.9. Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości 
(przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.10. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, 
stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inwestora. 
 

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, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy kablowych reperów, dziennik budowy oraz  
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 
Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część 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 kontaktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z  
dokumentacją projektową i ST . 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego normami i przepisami przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

2. INSTALACJA ZASILAJ ĄCA 
 

2.1. Tablica elektryczna 
 
Wstęp 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z montażem rozdzielnicy 
elektrycznej TR1 zwanej dalej urządzeniami dostarczonymi w całości lub w 



zestawach transportowych. Montaż urządzeń należy wykonać zgodnie z 
instrukcją montażu dostarczoną wraz z urządzeniem oraz wymaganiami 
zawartymi w niniejszym rozdziale. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami. 
 
Materiały 
Materiały do zabudowania w istniejącej rozdzielnicy określa dokumentacja 
projektowa. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których 
normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
powinny być zaopatrzone w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 
Do wykonania rozdzielnic należy bezwzględnie stosować urządzenia 
rozdzielcze i zabezpieczające, posiadające znak bezpieczeństwa ,,B”. 
 
Technologia i wymagania montażu 
 
a) Montaż osprzętu w tablicy rozdzielczej 
 
W istniejącej tablicy rozdzielczej należy zabudować wyłączniki nadprądowe 
oraz wyłącznik różnicowo-prądowy będący elementem instalacji i 
zabezpieczający obwody instalacji odbiorczej.   
Po zamocowaniu wyłączników należy: 
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach 

elektrycznych i mechanicznych 
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu należy zwrócić uwagę na 

oznakowanie poszczególnych osłon, każda skrzynka i przynależna do 
niej pokrywa powinny mieć ten sam symbol identyfikacyjny i dotyczy to 
przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej skrzynki 

 
Próby montażowe 
Przed przeprowadzeniem prób montażowych wykonawca zobowiązany jest 
przygotować następujące dokumenty dla zainstalowania urządzeń: 
- protokoły prób jakości wyrobu przeprowadzonych przez wytwórców lub 

protokoły odbiorców technicznych dokonanych u wytwórcy 
- dokumentację techniczno-ruchową (DTR) lub w przypadku jej braku 

instrukcję obsługi producenta, schematy i opisy techniczne aparatury 
Właściwe badania odbiorcze należy poprzedzić: 
- szczegółowymi oględzinami zamontowanych urządzeń i układów, 

sprawdzeniu zgodności montażu, wyposażenia i danych technicznych z 
dokumentacją i instrukcją producenta 

- sprawdzeniem poprawności połączeń obwodów głównych i 
pomocniczych oraz działaniami aparatów i urządzeń 

- usunięciem zauważonych usterek i braków 
Próby odbiorcze urządzeń elektrycznych powinni przeprowadzić 
pracownicy wykonawcy posiadający uprawnienia do wykonania tego typu 
prac. 



Do badań odbiorczych należy przystąpić po zakończeniu montażu 
urządzeń potwierdzonym przez Wykonawcę. O prowadzeniu prób 
montażowych wykonawca powinien powiadomić inwestora. Szczegółowe 
wyniki badań, prób i pomiarów należy podać w protokołach. 
 
Odbiór robót 
Wykonawca powinien: 
- przygotować dokumentację powykonawczą i przekazać ją z 

odpowiednim wyprzedzeniem inwestorowi 
- sprawdzić kompletność oraz jakość wykonywanych robót  

i funkcjonowanie urządzeń oraz układów 
Końcowego odbioru dokonuje zamawiający, który ustala komisję odbioru z 
udziałem przedstawicieli wykonawcy, odpowiednich służb technicznych, 
użytkownika, p.poż. itp. 
Komisja odbioru powinna: 
- zbadać kompletność, aktualność i stan dokumentacji technicznej  

i zaakceptować ją 
- dokonać bezpośrednich oględzin wszystkich elementów rozdzielnic w 

celu sprawdzenia jakości robót i zgodności z otrzymaną dokumentacją 
- sprawdzić funkcjonalność urządzeń wraz z wyrywkowymi pomiarami 

zgodności danych z przedstawionymi dokumentami. 
 
2.2. Instalacja zasilania urz ądzeń – drzwi automatycznych 

 
WSTĘP 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
do zasilania odbiorników – drzwi automatycznych. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. Określenia podane w niniejszej ST 
są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami. 
 
Materiały 
Materiały do wykonania instalacji określa dokumentacja projektowa. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy PN i 
BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być 
zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 
Do wykonania instalacji należy stosować przewody z żyłami miedzianymi o 
przekrojach żył podanych w dokumentacji. Symbol YDY-żo oznacza 
odpowiednio przewody wielożyłowe z żyłą ochronną zielono-żółtą. Osprzęt 
instalacji należy stosować z tworzywa sztucznego o obciążalności prądowej 
podanej w dokumentacji.  
 
Technologia wymagania i monta żu 
a) Ogólne wymagania dotyczące robót 



Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za 
zgodność z DP, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca 
wykona roboty zgodne z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu 
poniższych zasad: 
- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-fazowych 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w 

takim położeniu, aby styk ten występował u góry, 
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki 

sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
centralny do prawego bieguna. 

 
b) Trasowanie 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
c) Układanie przewodów pod tynkiem 
- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem 

rodzaju i grubości tynku, 
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w jednej wiązce, należy je 

tak ułożyć, aby odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5 mm 
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo 
- zabrania się wykonywania w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję, 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych 

elementach konstrukcyjno-budowlanych 
 
d) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

- łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosować połączeń 
skręcanych, 

- przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany, 

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe 
przyłączenie, 

- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych, 

- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 
być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 
e) Podejścia do odbiorników 
Podejścia od instalacji do odbiorników należy wykonać w miejscach 
bezkolizyjnych oraz w sposób estetyczny. Podejścia do przewodów 
ułożonych w podłodze należy wykonać w rurach stalowych lub z tworzywa, 



zamocowanych pod powierzchnią podłogi. Do odbiorników zamocowanych 
na ścianach lub stropach podejścia należy wykonać przewodami ułożonymi 
na tych ścianach lub stropach. 
 
f) Przyłączenie odbiorników 
Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być 
dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób 
pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone 
przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych 
wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami 
kabelkowymi i kablami. Należy je wykonać do odbiorników stałych 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. 
Przyłączenia estetyczne należy stosować w przypadku odbiorników 
narażonych na drgania lub przystosowanych do przesunięć i 
przemieszczeń. 
Przyłączenia należy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi , 
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych 
- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed 
mechanicznymi uszkodzeniami izolacji np. przez założenie tulejek 
izolacyjnych. 
W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody 
doprowadzone do odbiorników muszą być chronione. 
 
Odbiór robót 
 
a) Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji elektrycznej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie 
w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów  
i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora 
dopuszczone do użycia bez badań. 
Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, która może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez 
inwestora założonej jakości. Wykonawca dostarczy inwestorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
b) Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację inwestora. 



W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 
c) Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami 
inwestora. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek 
uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 

obwodu oddzielenie od strony zasilania, pomiarów dokonać należy 
induktorem 500V lub 1000V, rezystancja izolacji mierzenia między 
badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym  
lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 

- 0,25 Mohma dla instalacji 230V 
- 0,50 Mohma dla instalacji 400 V 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych 
próbami montażowymi należy załączyć instalacje. 
 
d) Odbiór robót zanikających 
Odbiorom tym podlegają: 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do 
dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie 
należytego stanu elementów prawidłowości montażu. 
 
e) Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien 
przedłożyć: 
- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii 

kablowych do eksploatacji. 
 
2.3. Instalacje elektryczne ogólnego przeznaczenia 
 
WSTĘP 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania  
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznych ogólnego przeznaczenia oświetleniowej i gniazd wtykowych 
230V. 



Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy 
zlecaniu i realizacji powyższych robót. Ustalenia zawarte w niniejszej ST 
dotyczą wykonania instalacji: 
- Oświetleniowej 
- Gniazd wtykowych 230V. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  obowiązującymi 
odpowiednio normami. 
 
Materiały 
Materiały do wykonania instalacji elektrycznej oświetleniowej i gniazd 
wtyczkowych określa dokumentacja projektowa. Wszystkie zakupione 
przez Wykonawcę materiały dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny być 
wyposażone w taki dokument na życzenie inwestora. 
Do zasilania opraw oświetlenia podstawowego należy stosować przewody 
kabelkowe z żyłami miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu 
izolacji U=750V. 
Do wykonania instalacji gniazd wtyczkowych jednofazowych należy 
stosować gniazda z tworzywa sztucznego wyposażone w kołek ochronny i 
obciążalności 16A. 
Do zasilania gniazd stosować przewody kabelkowe z żyłami miedzianymi o 
przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750 V. 
 
Technologia wymagania i monta żu 
f) Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za 
zgodność z DP, ST i obowiązującymi normami. Ponadto wykonawca 
wykona roboty zgodne z poleceniami inwestora przy przestrzeganiu 
poniższych zasad: 
- zapewnienie równomierności obciążenia faz linii zasilających przez 

odpowiednie przyłączanie odbiorców 1-fazowych 
- mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych i wyłączników w 

sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia, 
- jednakowego położenia wyłączników klawiszowych w całym 

pomieszczeniu, 
- instalowania pojedynczych gniazd wtykowych ze stykiem ochronnym w 

takim położeniu, aby styk ten występował u góry, 
- podłączania przewodów do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych w taki 

sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód 
centralny do prawego bieguna. 

 
b) Trasowanie 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz 
zapewniając bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna 
być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 



g) Układanie przewodów p/t 
- bruzdy należy dostosować do średnicy przewodu z uwzględnieniem 

rodzaju i grubości tynku 
- przy układaniu dwóch lub więcej przewodów w wiązce należy je tak 

ułożyć by, odstępy między przewodami wynosiły nie mniej niż 5mm, 
- przewody zaleca się układać jednowarstwowo 
- zabrania się wykonywania w cienkich ścianach działowych w sposób 

osłabiający ich konstrukcję, 
- zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych 

elementach konstrukcyjno-budowlanych 
 

d) Osadzanie puszek 
Puszki p/t należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób 
trwały za pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Puszki powinny być 
osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna krawędź po 
otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem 
należy w puszce wyciągnąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do 
średnicy wprowadzonych przewodów. 
 

e) Układanie i mocowanie przewodów 
- przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości 

niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być 
nieco dłuższy niż przewody fazowe, 

- zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne, 
- podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie, 
- przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek w 

odstępach około 50 cm wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji żyły 
przewodu, 

- do puszek należy wprowadzić tylko te przewody, które wymagają 
łączenia w puszce, pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki, 

- przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i 
włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób 
zabezpieczyć je przed zatynkowaniem, 

- zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie 
wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. Bez stosowania osłon w 
postaci rur. 

 
f) Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 

- łączenie przewodów należy wykonać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach nie wolno stosować połączeń 
skręcanych, 

- przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na 
naciągi i dodatkowe naprężenia, 

- do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, 
przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany, 

- długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewnić prawidłowe 
przyłączenie, 



- zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie może powodować 
uszkodzeń mechanicznych, 

- końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny 
być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 

 
g) Montaż sprzętu i przewodów 

- gniazda wtyczkowe p/t i łączniki p/t należy mocować w uprzednio 
zainstalowanych puszkach, 

 
h) Montaż opraw oświetleniowych 

- przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami  
wypustów za pomocą złączy świecznikowych, 

- dopuszcza się podłączenie opraw oświetleniowych przelotowo pod 
warunkiem zastosowania złączy przelotowych. 

 
i) Instalacja oświetleniowa 

Do zasilania opraw należy stosować przewody kabelkowe z żyłami 
miedzianymi o przekroju żyły 1,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. 
Przewody należy układać na tynku na uchwytach oraz w tynku. Odcinki 
pionowe do wyłączników należy układać w tynku. 
W pomieszczeniach wykonać puszki rozgałęźne podtynkowe. W 
pomieszczeniach przejściowo wilgotnych i wilgotnych stosować osprzęt 
bryzgoszczelny. 
 
j) Instalacja gniazd wtyczkowych jednofazowych 
Do zasilania gniazd należy stosować przewody kabelkowe z żyłami 
miedzianymi o przekroju żyły 2,5 mm2 i napięciu izolacji U=750V. 
Przewody należy układać na tynku na uchwytach, pod tynkiem oraz w 
kanałach instalacyjnych przypodłogowych. 
 
k) Instalacja połączeń wyrównawczych 
W przebudowywanej instalacji c.o. nagrzewnic w pomieszczeniach piwnicy 
należy wykonać instalację połączeń wyrównawczych dodatkowych. Do 
dodatkowej szyny wyrównawczej zainstalowanej w puszce rozgałęźnej pt 
łączyć rury i urządzenia metalowe oraz metalowe instalacje sanitarne w 
tych pomieszczeniach (rury c.o.). Połączenia wykonać przewodami 
miedzianymi co najmniej 6 mm2 wt. 
 
Odbiór robót 

a. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości 
wykonywanych robót przy wykonaniu instalacji elektrycznej. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badan na budowie 
w celu wskazania inwestorowi zgodności dostarczonych materiałów  
i realizowanych robót z dokumentacją projektową i ST. 
Materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z 
warunkami podanymi w specyfikacjach, mogą być przez inwestora 
dopuszczone do użycia bez badań. 



Wykonawca powiadamia pisemnie inwestora o zakończeniu każdej roboty 
zanikającej, którą może kontynuować dopiero po stwierdzeniu przez 
inwestora założonej jakości. Wykonawca dostarczy inwestorowi 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane  
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
b) Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót musza odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej i ST oraz musza posiadać świadectwa jakości 
producentów i uzyskać akceptację inwestora. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
 
c) Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót podlega zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, ST, zaleceniami PN, PBUE i poleceniami 
inwestora. 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące 
badania i pomiary. Zakres prób montażowych wykonawca ma obowiązek 
uzgodnić z inwestorem. 
Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje: 
- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego 

obwodu oddzielenie od strony zasilania, pomiarów dokonać należy 
induktorem 500V lub 1000V, rezystancja izolacji mierzenia miedzy 
badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym 
lub uziemiającym nie może być mniejsza od: 

- 0,25 Moma dla instalacji 230V 
- 0,50 Moma dla instalacji 400 V 
Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych 
próbami montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić 
czy: 
- punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do 

właściwych zacisków. 
 

h) odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory międzyoperacyjne przeprowadza inspektor nadzoru w obecności 
wykonawcy robót instalacyjnych. 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają: 
- osadzone konstrukcje wsporcze kable, korytka i oprawy oświetleniowe, 
- ułożone rury, listwy i korytka przed wciągnięciem przewodu 
- osadzone konstrukcje wsporcze przed zamontowaniem aparatów 
- instalacja przed załączeniem pod napięcie 
 
i) Odbiór robót zanikających 



Odbiorom tym podlegają: 
- instalacje podtynkowe przed tynkowaniem 
- inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do 

sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych. 
Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do 
dziennika budowy. Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie 
należytego stanu elementów prawidłowości montażu. 
 
j) Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien 
przedłożyć: 
- aktualna dokumentację powykonawczą 
- protokóły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości linii 

kablowych do eksploatacji. 
 

 
3. Przepisy zwi ązane 
 

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane, Dz. U. z 2016 r., poz. 290 ze 
zm. 

- Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2015 r., poz. 139 ze zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. z 2015 r., poz. 1422. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
02.12.2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem 
ochrony przeciwpożarowej, Dz. U. z 2015 r., poz. 2117 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, Dz. U. z 2003 r. 
poz. 1650 ze zm. 

- PN- 92/E-05009- instalacje elektryczne grupa norm PN-HD 60364 
 
 
PN-HD 60364-5-54:2011 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Układy uziemiające i przewody 
ochronne 
 
PN-HD 60364-5-56:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-56: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczeństwa 
 
PN-HD 60364-4-41:2009 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem 
elektrycznym 
 
PN-HD 60364-1:2010 - Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje 
 
 


