
 
1 

 

 

  

  J.M. Pracownia Projektowa 

Justyna Mikołajczak 

  ul. Wieśniacza 9 

62-200 Gniezno 

tel. 608 072 549 

  EGZ. 1                                                                                            Gniezno, 20.09.2017 

„Modernizacja zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo – konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego”. 

 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
 

   
In

w
es

ty
cj

a 

INWESTYCJA: REMONT, ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA, PRZEBUDOWA I  

ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH  

NA POTRZEBY OŚRODKA SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNEGO  

DLA POWIATU POZNAŃSKIEGO 

INWESTOR: POWIAT POZNAŃSKI 

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 

ADRES BUDOWY: M. SKRZYNKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1  

DZIAŁKI 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19  

A
rc

h
it

ek
tu

ra
 

K
o

n
st

ru
kc

ja
 

projektował:  

mgr inż.  Stefan Sosiński 
 sprawdził:  

mgr inż. arch. Justyna Mikołajczak 

 

 

 

 

 

B
r.

 e
le

kt
ry

cz
n

a
 

projektował:  

mgr inż.  Andrzej Kuroczycki-
Saniutycz 

  

   

B
r.

 s
an

it
ar

n
a

 

projektował:  

mgr inż.  Sławomir Lebica 

  

   



 
2 

 

Spis treści 
BUDYNEK NR 1 – BUDYNEK DWORU ..................................................................................................................................................................... 5 

Wymagania ogólne ................................................................................................................................................................................. 5 
Roboty konstrukcyjne .............................................................................................................................................................................. 12 
Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu .................................................................................... 18 
Roboty wykończeniowe ........................................................................................................................................................................... 21 
Roboty elewacyjne .................................................................................................................................................................................. 35 
Konstrukcje drewniane ............................................................................................................................................................................ 37 
konstrukcje stalowe ................................................................................................................................................................................. 40 
Roboty instalacyjne branży sanitarnej .................................................................................................................................................... 43 
Instalacje elektryczne .............................................................................................................................................................................. 49 

BUDYNEK NR 2 – BUDYNEK GOSPODARCZY ....................................................................................................................................................... 67 
Wymagania ogólne ................................................................................................................................................................................. 67 
Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu .................................................................................... 73 
Roboty wykończeniowe ........................................................................................................................................................................... 77 
Roboty elewacyjne .................................................................................................................................................................................. 91 
Specyfikacja branży sanitarnej ............................................................................................................................................................... 93 
STI 02.04- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej-odwodnienie ...................................................................................... 101 
Instalacje elektryczne .............................................................................................................................................................................. 107 

BUDYNEK NR 3 – BUDYNEK GOŚCINNY ................................................................................................................................................................ 121 
Wymagania ogólne ................................................................................................................................................................................. 121 
Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu .................................................................................... 127 
Roboty wykończeniowe ........................................................................................................................................................................... 131 
Roboty elewacyjne .................................................................................................................................................................................. 145 
instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania ..................................................................................................................................... 147 
STI 02.03 Montaż instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz instalacja p.poż. ........................................................................... 158 
STI 02.04 Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - odwodnienie ..................................................................................... 169 
Instalacje elektryczne .............................................................................................................................................................................. 177 

BUDYNEK NR 4 – BUDYNEK WC ............................................................................................................................................................................. 190 
1. WSTĘP 191 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 193 
3. SPRZĘT 193 
4. TRANSPORT ...................................................................................................................................................................................... 193 
5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................................................................ 193 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................................................... 193 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................ 195 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................................. 195 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY ............................................................................................................................................. 195 

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ............................................................................................................................................................................ 196 
1. WSTĘP 198 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 198 
3. SPRZĘT 198 
4. TRANSPORT ...................................................................................................................................................................................... 198 
5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................................................................ 198 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................................................... 199 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................ 199 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................................. 199 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................................................... 199 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG ........................................................................................................................................................................... 200 
1. WSTĘP 201 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 201 
3. SPRZĘT 201 
4. TRANSPORT ...................................................................................................................................................................................... 201 
5. WYKONANIE ROBÓT ........................................................................................................................................................................ 201 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................................................... 202 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................ 202 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................................. 202 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................................................... 202 

WYKONANIE  WYKOPÓW W  GRUNTACH   NIESKALISTYCH .............................................................................................................................. 203 
1. WSTĘP 204 
2. Materiały (Grunty) ............................................................................................................................................................................... 204 
3. sprzęt 205 
4. transport 205 
5. wykonanie robót .................................................................................................................................................................................. 205 
6. kontrola jakości robót .......................................................................................................................................................................... 207 
7. odbiór robót ......................................................................................................................................................................................... 207 
8. podstawa płatności .............................................................................................................................................................................. 207 
10. przepisy związane ............................................................................................................................................................................. 207 

KORYTO  WRAZ  Z  PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM  PODŁOŻA .............................................................................................................. 209 
1. WSTĘP 210 
2. materiały 210 
3. sprzęt 210 
4. transport 210 
5. wykonanie robót .................................................................................................................................................................................. 210 
6. kontrola jakości robót .......................................................................................................................................................................... 211 
8. odbiór robót ......................................................................................................................................................................................... 212 



 
3 

 

9. podstawa płatności .............................................................................................................................................................................. 212 
10. przepisy związane ............................................................................................................................................................................. 212 

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I ODCINAJĄCE ............................................................................................................................................................ 213 
1. WSTĘP 214 
2. materiały 214 
3. sprzęt 214 
4. transport 215 
5. wykonanie robót................................................................................................................................................................................... 215 
6. kontrola jakości robót ........................................................................................................................................................................... 216 
7. odbiór robót .......................................................................................................................................................................................... 217 
8. podstawa płatności .............................................................................................................................................................................. 217 
9. przepisy związane ............................................................................................................................................................................... 217 

PODBUDOWA  I  ULEPSZONE PODŁOŻE Z KRUSZYWA  STABILIZOWANEGO   CEMENTEM ......................................................................... 218 
1. WSTĘP 219 
2. materiały 219 
3. sprzęt 222 
4. transport 222 
5. wykonanie robót................................................................................................................................................................................... 222 
6. kontrola jakości robót ........................................................................................................................................................................... 225 
7. odbiór robót .......................................................................................................................................................................................... 228 
8. podstawa płatności .............................................................................................................................................................................. 228 
9. przepisy związane ............................................................................................................................................................................... 228 

PODBUDOWA  Z  CHUDEGO  BETONU ................................................................................................................................................................... 229 
1. WSTĘP 230 
2. materiały 230 
3. SPRZĘT 231 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................................... 231 
5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................................................................... 231 
6. Kontrola jakości robót .......................................................................................................................................................................... 234 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................. 236 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................................................................... 236 
9. przepisy związane ............................................................................................................................................................................... 236 

NAWIERZCHNIA  Z  BETONOWEJ  KOSTKI, BRUKOWEJ  DLA  DRÓG  I  ULIC ORAZ  PLACÓW  I  CHODNIKÓW ......................................... 238 
1. WSTĘP 239 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 239 
3. SPRZĘT 242 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................................... 242 
5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................................................................... 243 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................................................... 245 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................. 247 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................................................................... 247 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE ....................................................................................................................................................................... 247 

KRAWĘŻNIKI  BETONOWE ....................................................................................................................................................................................... 248 
1. WSTĘP 249 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 249 
3. SPRZĘT 250 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................................... 250 
5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................................................................... 251 
6. kontrola jakości robót ........................................................................................................................................................................... 251 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................. 252 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................................................................... 252 
9. przepisy związane ............................................................................................................................................................................... 252 

BETONOWE  OBRZEŻA  CHODNIKOWE ................................................................................................................................................................. 254 
1. WSTĘP 255 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 255 
3. sprzęt 256 
4. transport 256 
5. wykonanie robót................................................................................................................................................................................... 256 
6. kontrola jakości robót ........................................................................................................................................................................... 257 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................. 257 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................................................................... 257 
9. przepisy związane ............................................................................................................................................................................... 257 

ZIELEŃ  DROGOWA ................................................................................................................................................................................................... 258 
1. WSTĘP 259 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 259 
3. sprzęt 260 
4. transport 260 
5. wykonanie robót................................................................................................................................................................................... 260 
6. kontrola jakości robót ........................................................................................................................................................................... 262 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................. 263 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI................................................................................................................................................................... 263 
9. przepisy związane ............................................................................................................................................................................... 263 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - REMONT BOISKA SPORTOWEGO ............................................................................................................... 264 
1. WSTĘP 265 
2. MATERIAŁY ........................................................................................................................................................................................ 266 
3. SPRZĘT 267 
4. TRANSPORT ....................................................................................................................................................................................... 267 
5. WYKONANIE ROBÓT ......................................................................................................................................................................... 267 



 
4 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .......................................................................................................................................................... 267 
7. ODBIÓR ROBÓT ................................................................................................................................................................................ 268 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI .................................................................................................................................................................. 269 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY ............................................................................................................................................. 269 

PODŁOŻE I PODBUDOWA ........................................................................................................................................................................................ 270 
1. Wstęp 270 
2. Materiały 270 
3. Sprzęt 270 
4. Transport 270 
5. Wykonanie robót. ................................................................................................................................................................................ 270 
6. Kontrola jakości robót.......................................................................................................................................................................... 271 
7. Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................ 271 
9. Przepisy związane .............................................................................................................................................................................. 271 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA ...................................................................................................................................................................................... 272 
1. Wstęp 272 
2. Materiały 272 
3. Sprzęt 272 
4. Transport 272 
5. Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................. 272 
6. Kontrola jakości robót.......................................................................................................................................................................... 272 
7. Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................ 272 
8. Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................. 272 
9. Przepisy związane i standardy ............................................................................................................................................................ 273 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO ....................................................................................................................................................... 273 
1. Wstęp 273 
2. Materiały 273 
3. Sprzęt 273 
4. Transport 273 
5. Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................. 273 
6. Kontrola jakości robót.......................................................................................................................................................................... 274 
7. Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................ 274 
8. Podstawy płatności ............................................................................................................................................................................. 274 
9. Przepisy związane i standardy ............................................................................................................................................................ 274 

Obrzeża betonowe ...................................................................................................................................................................................................... 274 
1. Wstęp 274 
2. Materiały 275 
3. Sprzęt 275 
4. Transport 275 
5. Wykonanie robót ................................................................................................................................................................................. 275 
6. Kontrola jakości robót.......................................................................................................................................................................... 275 
7. Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................ 275 
8. Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................. 275 
9. Przepisy związane i standardy ............................................................................................................................................................ 275 

NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA ................................................................................................................................................. 276 
1. Wstęp 276 
2. Materiały 276 
3. Sprzęt 276 
4. Transport 276 
5.WYKONANIE ROBOT ......................................................................................................................................................................... 276 
6. Kontrola jakości robót.......................................................................................................................................................................... 277 
7. Odbiór robót ........................................................................................................................................................................................ 278 
8. Podstawa płatności ............................................................................................................................................................................. 278 
9. Przepisy związane .............................................................................................................................................................................. 278 

SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA .............................................................................................................................................................................. 279 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
5 

 

 Specyfikacja techniczna  SO1 
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1 WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych w ramach 
inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo- 
konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego.  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (ST). 
1.4 Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
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; 
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. 
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. 
obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a)kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b)posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c)użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 
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. 
terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 
budowy. 
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. 
pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 
budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
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, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 
także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi oraz certyfikatami i atestami wbudowanych materiałów. 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do 
ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania 
we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
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 (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1725). 
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. 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy 
organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty 
budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
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. 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami, na podstawie uprawnień budowlanych, oraz do 
występowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
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. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone 
– z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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. 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy 
lub robót budowlanych. 
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. 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu 
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Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz.U.UE.L.2002.340.1) 
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. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez Wykonawcę 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. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty 
budowlane. 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechniczne j 
(CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z 
wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają 
przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się 
ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 
stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.5 Ogólne wymagania dotyczące 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. 
1.5.2 Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
umowy. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 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. 
1.5.3 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.4 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1)lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2)środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.5 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. 
1.5.6 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. 
1.5.7 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on 
wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu 
budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.8 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 
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zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.9 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. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z 
robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 
poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
2 MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne 
lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła 
spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. 
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.  
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 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 dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem uzyskania ich pisemnej zgody oraz przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
5 WYKONANIE ROBÓT 

 Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
o projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
o plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

 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 nadzoru. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu geodezyjnym i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

 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. 

 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod 
groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót wynikające z przepisów. 
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 oraz przepisach. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości określi Inspektor nadzoru, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
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zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
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. Zakres oraz częstotliwość pobierania próbek zostanie określona przez 
Inspektora nadzoru. 
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. 
6.3 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. 
6.4 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
6.6 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 ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 
2016 r. poz. 1570) 
2.posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3.Polską Normą 
4.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 . 
5.znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w ustawie o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266). 
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. 
6.7 Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

 uzgodnienie przez Inspektora nadzoru  harmonogramów robót, 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

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

 uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 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, 

 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 

 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 
wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
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a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[4] 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 ODBIÓR ROBÓT 
7.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c)odbiorowi częściowemu, 
d)odbiorowi końcowemu, 
7.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
7.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w 
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
7.4 Odbiór końcowy 
7.4.1 Zasady odbioru końcowego robót 
Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą oraz Zamawiającym 
 
7.4.2 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.szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3.protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4.protokoły odbiorów częściowych, 
5.recepty i ustalenia technologiczne, 
6.dzienniki budowy (oryginał), 
7.wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 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 linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły 
odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10.geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
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 lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
8.1 Ustalenia ogólne 
 Zgodnie z umową zawartą pomiędzy Wykonawcą oraz Zamawiającym 
 
9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1 Ustawy 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986). 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (t.j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 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.). 
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z U. z 2018 r. poz.620). 
–Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1351). 
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799). 
–Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068).  
–Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. -  o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1398). 
–Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 155) 
–Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1152). 
–Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. - o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ( Dz. U. z 
2014 r. poz. 897). 
9.2 Rozporządzenia 
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–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym (Dz.U. 2015 poz. 2332) 
–Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej 
upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych (M.P. 2004 nr 48 poz. 829) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. 2015 poz. 1422) 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, 
przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach 
i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz.U. 2015, poz. 2256) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2018 poz. 963 ) 
-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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1129) 
-Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1935) 
-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 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. Nr 120, poz. 1126). 
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych 
 
9.3 Inne dokumenty i instrukcje 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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Specyfikacja Techniczna SSB 1 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty konstrukcyjne 

 

 Wstęp 
1.1.Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót konstrukcyjnych w  związku z inwestycją: Remont , 
zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach gmina Stęszew, plac parkowy 1 
 
1.2.Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest opracowana jako dokument przetargowy dla zlecania i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót konstrukcyjnych i obejmują: 
konstrukcję drewnianą dachu, podciągi stalowe, słupy stalowe, nadproża drzwiowe i okienne, nadproża wnęk hydrantów i spłuczek, strop żelbetowy wylewany na 
mokro, strop prefabrykowany gęstożebrowy Teriva, wieńce stropu dobudowy, posadzki betonowe, posadzki z płyt z suchego jastrychu, ściany z pustaków 
ceramicznych, ściany z płyt gipsowo-kartonowych, schody żelbetowe, szyb dźwigu osobowego żelbetowy, konstrukcja pod skracane słupy poddasza, kominy, 
ściany fundamentowe z bloczków betonowych, ściany fundamentowe z żelbetowe. 
 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami i Aprobatami Technicznymi ITB. 
 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

 Materiały 
Przy realizacji budynków mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie 
Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru . 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
 
2.1. Konstrukcja dachu  -  
Przebudowywany budynek z poddaszem o konstrukcji drewnianej płatwiowo-kleszczowej, z krokwiami dwuprzęsłowymi. W miejscu likwidacji  
Warunki dostawy Po  rozbiórce pokrycia wraz z miejscowym demontażem deskowania zniszczonego korozją biologiczną, należy zabezpieczyć wszystkie 
elementy konstrukcji drewnianej dachu do cechy NRO lakierem ogniochronnym oraz dodatkowo przeciwko korozji biologicznej. Dodatkowo należy wykonać 
zabezpieczenia wskazanych elementów konstrukcji  dachu: 
- Podciągi stalowe zabezpieczyć do cechy R30 poprzez jednokrotne malowanie lakierem ogniochronnym 
- Słupy stalowe  zabezpieczyć systemem wybranego producenta z płyt min. 2x15mm 
- Poddasza użytkowe zabezpieczyć do cechy EI60 systemem wybranego producenta z płyt min. 2x15mm 
Nowe ocieplenie ułożone pomiędzy krokwiami i na poddaszu należy wykonać z wełny mineralnej o łącznej  gr. minimum 20 cm. Na dachu montować punkty 
kotwiące asekuracyjne mocowane do konstrukcji drewnianej. 
Transport i składowanie 
-       Przewóz  powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach 
        zabezpieczających go  uszkodzeniami.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego materiału. 

 
2.2. Stropy i wieńce - 
Stropy przy dźwigach i szachtach- żelbetowy, wylewany na mokro z betonu B25 
Strop na dobudowaną piwnicą  żelbetowy, prefabrykowany typu TERIVA 4.1 
Wieńce stropu dobudowy- żelbetowe, beton B-25 
Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie płyt i jego jakość określona atestem musi być 
zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 
Transport i składowanie 
-       Przewóz płyt powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta płyt i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- dokumentów przewozowych, 

- oględzin makroskopowych płyt dostarczonych na miejsce przeznaczenia  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości cementu, 

Płyty powinny spełniać warunki wytrzymałościowe związane z transportem oraz ograniczeniami montażowymi wykonawcy robót.  
Beton 
Beton w stropach, wieńcach i balkonach projektowany jest w klasie B25. 
Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość określona atestem musi 
być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 
Transport i składowanie 
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.     
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
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Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- dokumentów przewozowych, 

- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu. 

Pręty zbrojeniowe 
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0. 
Warunki dostawy 
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów zbrojeniowych i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 
Transport i składowanie 
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach  
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności : 
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe),  
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia,  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów. 

-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
 

2.3. Ściany - 
Ściany wewnętrzne dobudowy piwnicy z pustaków ceramicznych o gr. 12 cm, na zaprawie cem.-wap. marki M3 
sciany wewnętrzne na kondygnacjach naziemnych działowe, typu lekkiego, z płyt kartonowo-gipsowych na stelażu stalowym systemowym 
Warunki dostawy 
Dostawa bloczków i cegieł powinna być zapewniona w paletach.  
Pochodzenie materiałów i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez Kierownika Projektu. 
Transport i składowanie 

- Przewóz pustaków i cegieł powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu  
       w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami. Palety składowane mogą być bezpośrednio  
       na placu przyobiektowym na wyrównanym podłożu i podkładkach zabezpieczających przed zawilgoceniem.  

- Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta płyt i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- dokumentów przewozowych, 

- oględzin makroskopowych elementów dostarczonych na miejsce przeznaczenia  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości cegieł i bloczków. 

 
2.4. Schody - 

Schody projektuje się jako płytowe żelbetowe wykonywane na miejscu wbudowania.  
Beton 
Projektuje się schody w klasie B25. 
Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość określona atestem musi 
być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.     
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- dokumentów przewozowych, 

- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu. 

 
Pręty zbrojeniowe 
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0. 
Warunki dostawy 
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów zbrojeniowych i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Transport i składowanie 
-       Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach  
        zabezpieczających go przed uszkodzeniami.  
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
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Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności : 
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe),  
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia,  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów. 

-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320. 
 

2.5. Fundamenty -  
Posadowienie budynku projektuje się w formie żelbetowych ław i stóp. 
Beton 
Beton w fundamentach projektowany jest w klasie B25. 

Warunki dostawy 
Beton towarowy powinien być dostarczany z wytwórni zapewniającej odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie betonu i jego jakość określona atestem musi 
być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Transport i składowanie 
-       Beton przewidziany jest do wbudowania bezpośrednio ze środków transportowych.     
-       Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta betonu i jego zgodności  
z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- dokumentów przewozowych, 

- oględzin makroskopowych betonu dostarczonego na miejsce przeznaczenia,  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości betonu. 

Pręty zbrojeniowe 
Pręty zbrojeniowe projektowane są w klasie A-III i A-0. 

Warunki dostawy 
Pręty zbrojeniowe powinny być dostarczane ze składnic zapewniających odpowiednią jakość produktu. Pochodzenie prętów zbrojeniowych i jego jakość 
określona atestem musi być zatwierdzona przez Inspektora nadzoru. 

Transport i składowanie 
-Przewóz prętów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed uszkodzeniami. Inne 
warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego zbrojenia pod względem wymagań konstrukcyjnych w szczególności : 
właściwości mechanicznych (cechy wytrzymałościowe),  
uszkodzeń i wad (zanieczyszczenia i korozja), 
oraz jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

- dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 

- oględzin makroskopowych prętów dostarczonych na miejsce przeznaczenia,  

- dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru wątpliwości co do jakości prętów. 

-       dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
 

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 tez przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.  

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. 
 

5.1. Konstrukcja dachu - 
Projektuje się wzmocnienia konstrukcji dachu, wymiany elementów konstrukcyjnych, konstrukcję wsporczą przebudowy więźby oraz naprawy i wymiany 
elementów zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej. Podstawowe wymagania dotyczące wykonania robót: 
Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją wykonawczą. 
Prace montażowe należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej, z zachowaniem warunków bezpieczeństwa, określonych ogólnych zasad BHP oraz 
warunków wynikających z przepisów szczegółowych  
Wbudować należy tylko prefabrykaty zaopatrzone w atest producenta, będące w stanie technicznym nie budzącym żadnych wątpliwości( bez zarysowań, 
ubytków, itd.), zgodnie z przeznaczeniem określonym w dokumentacji projektowej. 
Prefabrykaty należy podnosić wyłącznie pionowo. 
W przypadku konieczności wykonania robót montażowych przy świetle sztucznym powinno być zapewnione oświetlenie: miejsce pracy min. 100luksów, oraz 
miejsce pobrania elementów min. 50 luksów. 
Prowadzenie prac jest zabronione: 
- przy szybkości wiatru powyżej 10m/s, 
- przy widoczności poniżej 30m, 



 
15 

 

- w czasie opadów atmosferycznych, 
- przy oblodzonych pomostach, 
- w temperaturze otoczenia poniżej -10°C 
 

5.2. Stropy i wieńce   
5.2.1.Stropy w miejscu rozbiórek stropu projektuje się jako żelbetowe. Stropy projektuje się żelbetowe  grub.14cm z bruzda w istniejącej ścianie glębokości10 cm.   
Nadproża drzwiowe z belek stalowych. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad: 
- przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie sprawdzić poziomy podpór elementów prefabrykowanych,   
- płyty prefabrykowane stropów wymagają podparcia montażowego w miejscach określonych projektem 
  montażowym dostawcy, 
- po wykonaniu betonowania zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
Podczas betonowania należy unikać dynamicznych obciążeń stropu. Betonowanie stropu w warunkach obniżonej temperatury może się odbywać tylko przy 
zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania. 
5.2.2 Stropy i wieńce  nad częścią rozbudowywaną projektuje się jako gęstożebrowe teriva. Stropy projektuje się żelbetowe  grub.24cm wieńcem 24x24cm.   
Nadproża drzwiowe z żelbetowe. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad: 
- przed przystąpieniem do robót należy geodezyjnie sprawdzić poziomy podpór elementów prefabrykowanych,   
- płyty prefabrykowane stropów wymagają podparcia montażowego w miejscach określonych projektem 
  montażowym dostawcy, 
- po wykonaniu betonowania zapewnić właściwą pielęgnację betonu. 
Podczas betonowania należy unikać dynamicznych obciążeń stropu. Betonowanie stropu w warunkach obniżonej temperatury może się odbywać tylko przy 
zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania. 

5.3. Ściany - 
Ściany podziemi 
Ściany podziemia projektuje się jako murowane z bloczków betonowych na zaprawie cementowej klasy M4. 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej: 

 zgodności wykonania robót ziemnych i usytuowania fundamentów, 

 zgodności usytuowania, wymiarów i kątów skrzyżowania ścian, 

 zgodności właściwości elementów murowych i zapraw, 

 sprawności stosowanego sprzętu. 

 Sprawdzić założenia dotyczące przyjętej kategorii wykonania robót murowych oraz kategorii elementów murowych wg obowiązujących norm. 

 Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności lub też 
prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z obowiązującymi normami. 

Ściany kondygnacji nadziemnych  
działowe-typu lekkiego, z płyta kartonowo-gipsowychna stelażu stalowym: 

 Zamocowanie do podłogi i stropu elementów poziomych (profile "U") oraz elementów pionowych (profile „C”), rozpiętych pomiędzy elementami 
poziomymi. 

 Rozstaw słupków (profili „C”) ma być nie większy niż połowa szerokości płyty i musi być tak dobrany, aby łączenia płyt wypadały na słupkach. 

 Profile „C” wstawia sie pionowo pomiędzy półki profili U i nie stabilizuje się ich położenia; profil „C” jest przesuwany dopiero w odpowiednie miejsce po 
przyłożeniu płyty w momencie mocowania płyt g-k do elementów rusztu. 

 Rozstaw profili musi być taki, aby był spełniony warunek, że rozstaw przemnożony przez liczbę całkowitą będzie równy szerokości płyty g-k. 

 Dla zapewnienia projektowanej izolacyjności akustycznej ściany pod skrajne profile, zarówno poziome, jak i pionowe (przylegające do stropu, podłogi 
i ścian bocznych) należy podłożyć taśmę izolacji akustycznej wykonanej z elastycznej pianki polietylenowej. Profile te przytwierdzą się średnio co 80 
cm do podłogi i stropu odpowiednimi kołkami szybkiego montażu. 

 Profile „C” skraca się do wymaganego wymiaru ręcznymi nożycami do blachy lub specjalną gilotyną dźwigniową. 

 Długość profili „C” winna być mniejsza o 10 do 20 mm od wysokości pomieszczenia. 

 W ścianach z płyt gipsowo-kartonowych ościeżnice należy montować na etapie wykonywania rusztu. 

 Można stosować ościeżnice zarówno drewniane jak i stalowe. Jedynym warunkiem jest dopasowanie szerokości ramiaka ościeżnicy do grubości 
ściany. 

 Słupki przyościeżnicowe powinny być wykonane z profili „UA” z blachy o grubości 2 mm. Wymagają one pewnego utwierdzenia w stropie i podłodze. 
Służą do tego specjalne kątowniki przykręcane na końcach profili „UA" i zamocowane do stropu i podłogi. 

 Przy wznoszeniu ścian o wysokości do 3 m i lekkich skrzydłach drzwiowych dopuszcza się stosowanie słupków przyościeżnicowych z profili „C" z 
blachy 0,6 mm. 

 Bezpośrednio nad ościeżnicą musi być wstawiony odcinek profilu „U” łączący słupki przyościeżnicowe, tworząc rodzaj nadproża. 

 Między płytami nie powinna pozostawać zbyt duża szczelina, która trzeba by było wypełniać masą szpachlową. 

 Płyty powinny być ustawiane pionowo i przykręcane do profili pionowych. 

 Jeśli istnieje konieczność sztukowania płyt, to przycięty kawałek płyty powinien być mocowany raz na górze, a raz na dole po to, aby poziome 
połączenia płyt nie wypadały w jednej linii. 

 Nie można łączyć płyt na krawędzi otworu. Połączenie takie powinno być odsunięte od krawędzi otworu co najmniej o 15 cm. 

 Po zamontowaniu, płyty g-k nie powinny dotykać ani do podłogi ani do sufitu po to, by płyty mogły się swobodnie odkształcać pod wpływem obciążeń 
zewnętrznych, ciężaru własnego i zmian wilgotności. 

 Płyty przykręcić jednostronnie do rusztu wkrętami w rozstawie 20-25 cm, regulując ustawienie słupków. 

 Ułożyć płyty z wełny mineralnej pomiędzy profilami rusztu tak, aby nie dotykała ona płyt g-k (gr. płyt z wełny powinna być o 1 cm mniejsza niż szerokość 
profili rusztu). 

 Po ułożeniu wełny należy zamocować płyty z drugiej strony rusztu w taki sposób, aby połączenia płyt nie wypadły na tym samym, ale na sąsiednim 
słupku. 

 
5.4. Schody - 

Schody projektuje się jako płytowe żelbetowe grubości 16 cm wykonywane na miejscu wbudowania z betonu B-25. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad: 
- przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić górne poziomy konstrukcji stropów,  
- szalunki i stemple wykonywać stabilne zapewniające przeniesienie obciążeń od wpływów dynamicznych  
  przy betonowaniu,  
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- połączenia biegów ze spocznikami, stropami i podestami wykonać w sposób odpowiadający założeniom 
  obliczeniowym (łączenie monolityczne ze stropami),  
- beton ułożony w deskowaniu wymaga zagęszczenia przy użyciu odpowiednich urządzeń wibracyjnych.  
Betonowanie schodów w warunkach obniżonej temperatury może się odbywać tylko przy zachowaniu odpowiednich wymogów technologii takiego betonowania. 
 

5.5. Fundamenty  
Posadowienie budynku projektuje się w formie żelbetowych ław i stóp fundamentowych. 
Przed rozpoczęciem wykonywania robót fundamentowych należy dokonać oceny warunków gruntowo wodnych jakie występują na poziomie posadowienia i 
porównać je z danymi określonymi w dokumentacji technicznej.  
Ewentualne rozbieżności w rodzaju i stanie podłoża należy skonsultować z projektantem. 
Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać poniższych zasad: 
- podłoże gruntowe musi zachowywać nienaruszoną naturalną strukturę, 
- bezpośrednio pod ławami i stopami żelbetowymi warstwę podbetonu grubości 10 cm z B-10, 
- zbrojenie fundamentów układać z zachowaniem otuliny w wielkości minimum 6 cm,  
- przygotowanie mieszanki betonowej, sposób jej ułożenia i zagęszczenia powinny być zgodne z wymaganiami 
  ogólnymi jakie stosowane są w budownictwie,  
- beton należy chronić przed działaniem obniżonych temperatur. 
 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST  „Wymagania ogólne”. 
Na każdym etapie prowadzenia robót należy prowadzić kontrolę jakości wbudowywanych materiałów, rodzajów robót i konstrukcji oraz sposobu i metod 
wykonywania prac. Jakość wykonywanych materiałów i prac powinna odpowiadać standardom przyjętym powszechnie do stosowania w budownictwie.  
Warunki jakościowe poszczególnych rodzajów robót określają właściwe dla tych robót normy, przepisy  
i katalogi. 

 
7. Odbiory robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” 
 
7.1. Konstrukcja dachu - 
Wszystkie rodzaje robót i etapów prac ulegających zakryciu, powinny podlegać protokólarnemu odbiorowi. 
Podczas odbioru powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj i klasa użytego drewna oraz wymiary elementów, 
- prawidłowość wykonania złączy, 
- prawidłowość oparcia konstrukcji na podporach, 
- występujące odchyłki wymiarowe poszczególnych elementów konstrukcyjnych dachu, 
- sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią, zagrzybieniem i działaniem ognia. 
Odbiory powinny określić jakość wykonanych robót z odpowiednimi wnioskami o ewentualnych zagrożeniach budynku i przeszkodach w eksploatacji.  
 
7.2. Stropy, wieńce i balkony - 
Stropy, wieńce i balkony projektowane są w konstrukcji żelbetowej dostarczanej na miejsce budowy w formie betonu towarowego. 
Końcowe odbiory robót tych elementów powinny być poprzedzone odbiorami częściowymi robót przygotowawczych i zanikających. Na tym etapie należy zwrócić 
uwagę na prawidłowość przygotowania deskowań, podpór montażowych oraz właściwie przygotowanego zbrojenia.  
Na etapie betonowania należy sprawdzić jakość dostarczonego betonu pod względem odpowiedniej klasy wytrzymałości i oczekiwanej konsystencji. 
Beton podlega zagęszczeniu odpowiednimi urządzeniami wibracyjnymi.  
W trakcie betonowania należy pobierać próbki robocze dla ustalenia wytrzymałości wbudowanego betonu. 
 
7.3. Ściany  
Projektowane ściany konstrukcyjne powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji oraz warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki okiennej i drzwiowej.  
 
7.4. Schody - 
Uwagi dotyczące zasad odbioru prowadzonych robót jak w pkt 7.2 
 
7.5. Fundamenty - 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony odbiorami częściowymi robót zanikających w zakresie przygotowania podłoża gruntowego w poziomie posadowienia, 
montażu zbrojenia i deskowań. 
Odbiór fundamentów polega także na sprawdzeniu prawidłowości usytuowania w planie i poziomu posadowienia.  
Wielkości dopuszczalnych tolerancji wymiarowych oraz szczegółowe wymogi jakościowe określono  
w odpowiednich normach i przepisach.  
 
 

8. Podstawa płatności 
Zasady rozliczeń za wykonane roboty będą wynikać z umowy.  
 
 

9. Przepisy związane 
 
PN-81/B03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264;2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone 
PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-81/B-03150 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych 
PN-88/B-30000 Cement portlandzki 
PN-B-30020:1999 Wapno budowlane 
PN-EN 459-2:1998 Wapno budowlane – Metody badania 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
PN-78/B-01100 Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia. 
PN-91/B-06714.15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
PN-78/B-06714.13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-78/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-12066:1998 Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. Wraz ze zmianami Az1:1999, Az2:2000, Az3:2001 
PrPN-EN 771-2 Wymagania dotyczące elementów murowych – część 2: elementy murowe silikatowe 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
BN-83/5028-13 Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia 
„Montaż systemów Rigips” Warszawa 1999 wydanie piąte poprawione 
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych 
PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziarn – Wskaźnik kształtu 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe Podstawowe zasady projektowania 
PN-88/B-04300 
PN-EN 1097-6:2002 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 
PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 197-2:2002 Cement Część 2: Ocena zgodności 
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienkich spoin 
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Specyfikacja Techniczna SSB 2 
Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach 

 

Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu 

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji dachu budowlanych w ramach inwestycji pn.: 
Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo- konferencyjnego dla Powiatu 
Poznańskiego. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia przeciwpożarowego nadproży i dachu 
i obejmują: 
1.3.1. Pokrycie dachu i opierzenia 
1.3.2. Ocieplenie dachu i poddasza użytkowego 
1.3.3. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży 
1.3.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji murowych i drewnianych dachu. 
1.3.5. Wykonanie izolacji przeciwwodnych ścian piwnicy i posadzek na gruncie.. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca 
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia  
Pionowa Izolacja typu ciężkiego z elastycznej dwukomponentowej izolacji reaktywnej 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości - patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Izolacja pozioma- przeponowa typu ciężkiego iniekcją chemiczną na bazie silanów. 
2.2. Pokrycie dachu  i opierzenia  
Mata strukturalna gr. 8 mm 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Blacha tytan-cynk wstępnie fabrycznie patynowana w kolorze ciemno-szary (RAL 7043) gr. 0,7 mm montowana na rąbek stojący, szerokość pasów w 
osiach rąbków 600 mm 
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg AT-15-3465/2000 i danych producenta 
Kontrola jakości – PN-83/N-03010 

Płyty dachowe z wełny mineralnej  
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – płyty należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem i 
uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Płyty należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 

Blacha cynkowa utwardzana tytanem 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta 
2.4. Ocieplenie stropodachu - 
Wełna mineralna o łącznej grubości 20  cm w dwóch warstwach płyt o gęstości 150 kg/m3 

Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.3. ST  
2.5. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Impregnat do zabezpieczenia  i przed korozją biologiczną drewna bezwonny przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Warunki dostawy - certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie - zgodnie z wytycznymi producenta 
Kontrola jakości - wg danych producenta  
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, sprzętu itp. Sprzęt używany przez 
wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania ST jakość 
robót. Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 
2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.1. Pokrycie dachu budynku 
Po  rozbiórce pokrycia wraz z miejscowym demontażem deskowania zniszczonego korozją biologiczną, należy zabezpieczyć wszystkie elementy konstrukcji 
drewnianej dachu do cechy NRO lakierem ogniochronnym oraz dodatkowo przeciwko korozji biologicznej. Nowe pokrycie dachu z blachy tytan-cynk wstępnie 
fabrycznie patynowanej w kolorze ciemno-szary (RAL 7043) gr. 0,7mm  montowana na rąbek stojący, szerokość pasów w osiach rąbków 600mm 
5.2. Ocieplenie stropodachu 

Płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowo – jedna warstwa w płaszczyźnie rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe dla uniknięcia mostków termicznych na szerokości 
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elementów drewnianych. Wytyczne montażowe dostosowane do typu użytej płyty. 
5.3. Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży 
Wykonać z wełny.  
5.4. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Wykonanie zabezpieczenia uzależnione jest od przyjętej technologii impregnacji. Zaleca się zastosowanie metody wgłębnej impregnacji poza placem budowy 
z zastosowaniem wszelkich wymaganych środków ochrony BHP. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych). 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonanych bądź wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
6.1. Pokrycie dachu budynków  
Powinno być wykonane zgodnie z instrukcją układania pokryć dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz dopowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 612:1999. 
6.2. Ocieplenie stropodachu 
Prawidłowo ułożone płyty nie wypadają i nie wyginają się ku górze zatykając szczelinę wentylacyjną, nie zaginają się przy dolnych narożach krokwi lub jętek 
6.3. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła, a jej składniki związane ze sobą i konstrukcją. 
6.4. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu – wg danych technologicznych przyjętej metody impregnacji 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
7.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia 
Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, po przygotowaniu 
podkładu pod izolację, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
rejestrację usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, występowania ewentualnych uszkodzeń. Powinna być 
przedłożona następująca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, protokoły odbiorów 
częściowych, dziennik budowy. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół z oceną jakościową zabezpieczenia. Norma dotycząca wymagań i 
badań przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260 
7.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia – pionowa jak punkt 8.1. - 
7.3. Pokrycie dachu budynku i opierzenia, obróbki blacharskie - 
Zakres odbioru pokrycia dachowego 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, odbiór 
końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża lub podkładu, dokładności zamocowania podkładu, jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek blacharsko-dekarskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 
także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację 
techniczną i dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub 
badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 
pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik 
ujemny, wówczas całość wykonywanych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonywaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszą ST. 
Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. Badania końcowe 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
dokumentację techniczną, zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie 
protokołów i zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót pokrywczych, czy zastosowane materiały pokrywcze 
były odpowiedniej jakości, czy zostały spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
Odbiór podłoża i podkładu 
Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu i przymiaru 
z podziałką milimetrową. Prześwit pomiędzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm. Sprawdzenie 
równości podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do pochylenia 
połaci. Sprawdzenie szerokości szczelin na stykach desek należy przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością do 1mm Sprawdzenie wielkości 
otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie przybicia kontrłat do krokwi 
należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania kontrłaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrłat należy 
przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą 
przyrządu lub przez obliczenie. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%. Jeżeli w czasie 
odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić 
do wykonywania na nich pokryć dachowych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać 
za niezgodne z niniejszą ST. W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub części za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST należy ustalić czy 
niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do 
zgodności robót z wymaganiami. Decyzję w tej sprawie podejmuje Inspektor nadzoru. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub 
podkładu do wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań i odbiorów częściowych powinny być umieszczone 
w protokole odbioru. 

Odbiór pokrycia z blach  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń rąbków od linii prostej, 
prostopadłości złącza okapu itp. W przypadku budzących wątpliwości odchyleń rąbków od linii prostej należy sprawdzić mierząc przymiarem z dokładnością 
do 5 mm odchylenia od sznura naciągniętego od okapu do kalenicy. Odchylenie rąbków nie powinno być większe niż 20 mm przy szerokości połaci do 8m 
oraz 30 mm przy szerokości połaci dachowej ponad 8 m. Sprawdzenie umocowania żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu prawidłowości ich 
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umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie 
to należy przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych okapu oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Sprawdzenia te powinny 
być wykonywane w trakcie robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu 
zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach spustowych. Należy 
sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej 
przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również sprawdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane 
przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także sprawdzenie wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie 
wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu 
zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, 
spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania należy przeprowadzić przez oględziny, z wyjątkiem 
sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
7.4. Ocieplenie stropodachu - 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów budowlanych. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej 
powinien obejmować: sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, i ST, sprawdzenie czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw. 
7.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży – patrz punkt 8.4. 
7.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Wykonawca impregnacji składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze 
stanem faktycznym potwierdza Inspektor nadzoru.  
8. Podstawa płatności  
Podstawą płatności zgodnie z postanowieniami umowy. 
9. Przepisy związane 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych  
układanych na ciągłym podłożu 
 
PN-EN 1194:2000  Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości  
charakterystycznych 

PN-EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych  

właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział, wymagania 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy  

odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna 
PN-EN 988:1998  Cynk i stopy cynku – specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
Instrukcja 28.6.99 Firmy Deitermann: Eurolan 3K 
Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe masy emulsyjne Superflex 10 i Eurolan 3K 
Katalog techniczny HIT 3 Halfen łączniki balkonowe HIT 
Aprobata techniczna na łączniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002 
Rheinzink Instrukcja układania pokryć dachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wydanie III aktualizowane, kwiecień 2000 
VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Edition 
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Specyfikacja Techniczna SSB 3 

 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty wykończeniowe 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, 
przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach 

1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych dla zabytkowego dworu w Skrzynkach i obejmują: 
1.3.1. Tynki wewnętrzne, 
1.3.2. Ścianki działowe: z cegły dziurawki, płyt GKF na ruszcie stalowym, 
1.3.3. Okładziny ścienne: okładzina z płytek ceramicznych, 
1.3.4. Roboty malarskie, 
1.3.5. Sufity podwieszone z płyt GKF, 
1.3.6. Posadzki: z płytek ceramicznych (terakota), paneli podłogowych 
1.3.7. Podłoża pod posadzki, 
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne, 
1.3.9. Podkład betonowy pod izolację – posadzka na gruncie, 
1.3.10. Podsypka piaskowa, 
1.3.11 Wykończenie klatki schodowej: stopni i podestów, ścian i sufitu, balustrada, 
1.3.12. Stolarka okienna, 
1.3.13. Stolarka drzwiowa, 
1.3.14. Parapety wewnętrzne, 
1.3.15. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 

1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1.Tynki wewnętrzne -  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub Świadectwom ITB. Mieszanka może być 
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni. 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N 
Warunki dostawy 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 

-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych, 
-Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 

Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

-dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
-dokumentów przewozowych, 
-oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowań z przewidzianymi normą napisami, 
-dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
inspektora nadzoru wątpliwości co do jakości cementu, 

Cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1 
Wapno wg PN-B-30020:1999  
Warunki dostawy 
Wapno budowlane powinno być ładowane tylko do czystych zbiorników transportowych, wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw. 
Transport i składowanie 
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne należy przewozić w pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem. 
Wapno budowlane niegaszone powinno być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Ciasto wapienne 
należy przechowywać u odbiorcy w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
Zaleca się przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o zabezpieczonych ściankach i dnie. Dno dołu powinno być umieszczone powyżej poziomu 
wody gruntowej, w miejscu wolnym od dopływu zanieczyszczeń. 
Kontrola jakości  
Należy sprawdzić: na opakowaniu nazwę symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwałości wapna. 
Pochodzenie wapna i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 
Piasek wg PN-79/B-06711 
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Warunki dostawy 
Pochodzenie piasku i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 
Transport i składowanie 
Piasek należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami np. 
innych klas, gatunków. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kontrola jakości 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 

-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy każdej zmianie złoża na każde życzenie inspektora nadzoru, 
-rezultatów badań niepełnych wykonanych dla partii, 
-oceny wizualnej każdej dostawy, 
-dodatkowych badań wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez inspektora nadzoru wątpliwości co do jakości piasku. 

Przed użyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonać kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12. 

Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań 
Akcesoria: 

Narożniki tynkarskie 
Uwaga: przy prawidłowo wykonanych murach  i ich dużej gładkości można zastosować tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas tynkarskich. 

2.2. Ścianki działowe -  
2.2.1.Ścianki z bloczków  grub.12cm  i 8 cm na zaprawie klejowej 
Warunki dostawy 
Bloczki gazobetonowe wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane są poprzez sieć dystrybutorów. Jakość materiału potwierdzona atestem 
podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w folię termokurczliwą. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 
twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Rozładowywanie przez: samochody samowyładowcze, wózki widłowe, żuraw znajdujący się na budowie. (dodatkowo widły rozładunkowe). 
Zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi folią bloczki można przechowywać na budowie przez dłuższy czas. W czasie prowadzenia prac zaleca się 
sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczonych przez 
dystrybutora i jego zgodności z wymaganiami ST.  
Zaprawa klejowa  wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i składowanie , kontrola jakości jak w pkt. 2.1. 
Nadproża - do ścianek działowych typu L19N, warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla cegieł  
Pianka montażowa 
Warunki dostawy 
Zastosowana pianka musi posiadać atest higieniczny PZH i Aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie 
Piankę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, w temperaturze dodatniej. 
Chronić przed wilgocią. Przestrzegać daty ważności. 
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 składniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
 

2.2.2. Ścianka z płyty gipsowo – kartonowej 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF-KS grubości 12,5 mm 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt stalowy: zimnogięte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancją wymiarów 0,04 mm. Rzeczywista grubość profili 
nie może być mniejsza niż 0,52 mm. Profile wg DIN 18182. 
Warunki dostawy – pochodzenie kształtowników i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997. 
Płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 kg/m3. 
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – płyty należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przesuwaniem 
i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Płyty należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach o wysokości do 
2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 
Akcesoria: 

Kołki mocujące do mocowania profili „U” do podłoża betonowego. 
Blachowkręty do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm. 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Narożnik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm. 

2.3. Okładziny ścienne: Okładzina z płytek ceramicznych - 
Glazura – płytki ceramiczne ścienne, szkliwione, o powierzchni błyszczącej, gładkiej. 
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – płytki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, opakowania jednostkowe płytek można spiętrzać do wysokości 180 
cm. Zawartość opakowania jednostkowego powinna wynosić 1m2 a płytki w opakowaniu ściśle przylegać do siebie. 
Kontrola jakości – płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO 10545-3:1999, PN-EN 100, 
PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Materiał powinien wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni 
i pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystąpieniem do robót należy materiał sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 
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Emulsja gruntująca – do gruntowania podłoży silnie wchłanialnych, do wiązania pyłu i powierzchniowego wzmacniania podłoży 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny 
Transport i składowanie – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do daty ważności podanej przez 
producenta 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do daty ważności podanej przez 
producenta. Chronić przed wilgocią. 
Akcesoria: 
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna –  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywna ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5 C do +25 C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki 
2.4. Roboty malarskie -  
Farba dyspersyjna klasy M (odporna na mycie). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-C-81914:2002 i norm powołanych. 
2.5. Sufity podwieszone -  
2.5.1. Sufit podwieszony z płyt g-k: 
Płyty gipsowo – kartonowe GKF gr. 1,25 cm . 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt drewniany: łaty 4 x 6 cm dla zamocowania płyt wg PN-75/D-96000 zaimpregnowane preparatem grzybobójczym , wkręty typu TD dł. min. 45mm, gwoździe 
ocynkowane do mocowania łat. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-75/D-96000. 
Akcesoria: 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997 
2.6. Posadzki. -  
2.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota. - 
Płytki granitogresowe 30x30 o klasie antypoślizgowości min. R9 (wg DIN 51130)  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota o klasie antypoślizgowości R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych, kotłowni. 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota mrozoodporna o klasie antypoślizgowości R10 (wg DIN 51130) IV klasa ścieralności  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości jak wyżej. 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do daty ważności podanej przez producenta. 
Chronić przed wilgocią. 
Kontrola jakości wg PN-EN 12004:2002. 
Środek ochronny do płytek nieglazurowanych – impregnat przeciw zabrudzeniom dla płytek i spoin. 
Warunki dostawy, transport i składowanie jak dla innych budowlanych środków chemicznych. 
Kontrola jakości – należy sprawdzić datę ważności oraz atesty. 
Akcesoria: 
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna – (dla balkonów masa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5 C do +25 C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki. 
Łącznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejścia pomiędzy posadzka ceramiczną a panelami podłogowymi. 
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm. 
2.6.2. Posadzki z wykładzin podłogowych. - 
Wykładzina podłogowa  PCV  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
Folia PE 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
2.7. Podłoża pod posadzki. - 
Beton B20 . 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5R. 
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – wg BN-88/6731-08. 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Kontrola jakości – cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1. 
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubość do 16 mm. 
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Kontrola jakości –kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712. 
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
-kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
Należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002. 
Woda wg PN-88/B-32250. 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań. 
Siatka stalowa zbrojąca, zgrzewana oporowo z prętów 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg normy PN-B-06200:2002. 
Samopoziomująca masa szpachlowa 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – wg karty informacyjnej producenta. 
Kontrola jakości – wg gwarancji producenta. 
Akcesoria: 
Taśmy lub profile dylatacyjne 
2.8. Izolacje pod posadzki. -  
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - 
Wymagania podstawowe. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach, posiadać aprobaty techniczne, być 
dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy również stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 
2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubości wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,  
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagań. 
Transport i składowanie – rolki folii należy przechowywać w pozycji leżącej. 
Kontrola jakości wg BN-77/B6365-04. 
2.8.1.2. Izolacja pod warstwę akustyczną i termiczną oraz izolacja . 
Papa termozgrzewalna podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm. 
Warunki dostawy – materiał musi posiadać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczeństwa B. 
Transport i składowanie – rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniu chroniącym je przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z dala od 
grzejników (co najmniej 120 cm). Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa pożarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa pożarowego 
oraz, że w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów łatwopalnych. Papę można przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w sposób 
zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki powinny być ułożone w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi podczas 
jazdy. 
Kontrola jakości – papa powinna posiadać wymagane atesty i odpowiadać normie PN-91/B-27618. 
Środek gruntujący n.p. asfaltowa emulsja anionowa. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-B-24002. 
 
 
2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych. 
Folia w plynie – izolacja zespolona w połączeniu z okładziną ceramiczną  o bardzo dobrej szczelności na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki 
chemiczne. 
Warunki dostawy – materiał dostarczany przez dystrybutorów systemowych rozwiązań  
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do płytek wg punktu 2.6.1. 
Akcesoria: 
Taśma uszczelniająca wg systemu 
2.8.3. Izolacje termiczne. -  
Styropian PS- 20  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999. 
2.9. Podkład betonowy pod izolację w podłodze na gruncie. - 
2.9.1. Podkład pod izolację termiczną na parterze (podłoga na gruncie) – beton B-20. 
Materiały wg punktu 2.7. 
2.10. Podsypka piaskowa  - 
       – piasek zwykły o nienormowanym wewnętrznym układzie ziarnowym. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
2.11. Wykończenie klatki schodowej. 
2.11.1. Wykończenie powierzchni stopni i spoczników. - 
klasa antypoślizgowości R9. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt. 2.6.1. 
Zaprawa klejowa do płytek. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt. 2.6.1. 
Akcesoria: 
Listwy antypoślizgowe. 
. 
2.11.2. Wykończenie ścian: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
2.12. Stolarka okienna  - 
Okna indywidualne drewniane,. Szklone podwójnie w zestawach U=0,8, szkło bezpieczne klasy C, okucia w klasie 3 odporności na korozję wg PN-EN 1670:2000, 
okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcją rozszczelnienia, nawiewniki higrosterowlane ilość okien wg przedmiaru i projektu. Szczelność okien 
na przenikanie wody opadowej przy różnicy ciśnień min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien Rw 30 dB.  
Warunki dostawy – dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na wyrób i na jego elementy. 
Transport i składowanie wg PN-B-05000:1996. 
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Kontrola jakości wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001. 
Warunki dostawy – produkt powinien posiadać atesty i certyfikaty. 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Akcesoria montażowe 
Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 
2.13. Stolarka drzwiowa 
Drzwi  drewniane , okleina sosnowa e,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym klasy C.  
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie - PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości – wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami. 
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać Obowiązkowy Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB. 
Transport i składowanie – wg danych producenta. 
Kontrola jakości – badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001. 

Akcesoria montażowe 
Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 
 
Warunki dostawy - ślusarka aluminiowa dostarczona na budowę powinna posiadać ważne aprobaty techniczne i atesty higieniczne także na wszystkie elementy 
składowe. 
Transport i składowanie wg BN-79/7150-01, kształtowniki aluminiowe, elementy wypełniające, szyby, detale, powinny być przechowywane w suchych 
pomieszczeniach w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Powłoki lakierowane proszkowo powinny być 
oklejone zabezpieczającą folią. Transport w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Kontrola jakości – wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm związanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczących wyrobów lakierowych i aluminium. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli jakości malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie. 
Warunki kontroli: 
-wszystkie próbki należy oglądać w świetle naturalnym (nie w pełnym słońcu, ale też nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie wewnętrzne oglądać z odległości 
3 metrów, powierzchnie zewnętrzne: oglądać z odległości 5 metrów. 
Przy analizie z podanych odległości nie powinny być widoczne takie nieprawidłowości lub uszkodzenia powłoki jak: 
-zaburzenia koloru, wyraźny efekt „skórki pomarańczowej”, pęcherze na powierzchni, nierówności powierzchni, różnice odcieni profili pomalowanych na ten sam 
kolor, zarysowania powłoki. 
Dla okuć budowlanych  - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmianą Az1:1998, PN-64/B-94071. 
Dla szklenia – PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szkłem hartowanym). 
2.15. Parapety wewnętrzne  
Parapety  grubości 3 cm.  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-11212 i norm związanych. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
ich prowadzenia, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1. Tynki wewnętrzne. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane instalacje 
podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej. Podłoża powinny być przygotowane w sposób zapewniający 
jak najlepszą przyczepność tynku. Stosowane zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy wykonywaniu zwykłych tynków 
dwu i trójwarstwowych marka zaprawy przewidziana na następną warstwę powinna być niższa od marki zaprawy warstwy poprzedniej. Tynk powinien być na całej 
powierzchni ściśle związany z podłożem. Przyczepność do podłoża 0,025 Mpa. Podobnie powinny być związane ze sobą warstwy tynków wielowarstwowych. Tynki 
powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C. Tynków nie 
wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani też dopuścić do zamarznięcia świeżego tynku przed osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28-dniowej. 
Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich temperatur, powinny być w ciągu około 1 tygodnia (wiązanie zaprawy) 
zwilżane wodą. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
- przed wykonaniem prac tynkarskich  należy zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne od 
zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 50C, 
 Przygotowanie podłoża   
Podłoża  z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji tłustych. 
Obróbka wstępna służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem , wiąże się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność – obrzutki wstępnej. 
 Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych 
Przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące zasady:  
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych  
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, 
- możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie 
zabezpieczone kominy.  
 Sprawdzenie podłoża pod tynk 

 cegła pełna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową , uwzględnioną przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie, ani wystające przed lico 
muru – przed nałożeniem tynku należy wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania. 
W tabeli 1 przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk.. 
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.Przyczepność tynku do podłoża  
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem , aby po stwardnieniu 
zaprawy nie występowały odparzenia , pęcherze itp. 
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
 Grubość tynków  
w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu. 

  Kategoria 
     tynku 

Podłoże lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w mm 

0 cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

12 -6 
+4 

I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

10 -6 
+4 

II j.w. oraz płyty wiórowo –cementowe itp. 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna , 
otrzcinowanie 

15 
 

20 

-5 
+3 

 
 

III, IV 
IVf, IVw 

podłoże gipsowe i gipsobetonowe 
 
cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo- 
cementowe 
 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna  

12 
 
 

18 
 

23 

 
 

-4 
+2 

  
 Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 
  Wady i uszkodzenia powierzchni tynków  
-. Nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla tynków 
pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
- Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków  z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. są niedopuszczalne. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się rysy skurczowe. 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są niedopuszczalne. 
- Zacieki – są niedopuszczalne 
 

 
5.1.2. Wykonywanie tynków zwykłych. 

Tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 10 15 mm. 
Czas zużycia zaprawy cementowo – wapiennej 5 godz. 

5.2. Ścianki działowe - 
5.2.1. Ścianki działowe należy murować po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Warstwy układa się na zaprawie cementowej 1:3 ustawiając tak aby spoiny 

ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą – łączniki wystające ze spoiny ściany konstrukcyjnej muszą trafić w spoinę ścianki działowej. 
Należy pozostawić szczelinę pod stropem o szerokości ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w 
czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny należy wypełnić pianką montażową. 
Piankę montażową używać zgodnie z instrukcją producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczeństwa. 
Należy zabezpieczać wznoszone ściany przed działaniem opadów atmosferycznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 C należy postępować wg instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji 
budowlanych w obniżonych temperaturach  
Ścianki z cegły  powinny być murowane przy zachowaniu zasad dotyczących prawidłowego wiązania i łączenia elementów zastosowanych do wykonania 
ściany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzić na siebie na odległość nie mniejszą niż 0,4 wysokości wyrobu lub 40 mm. Zaleca się 
aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie było nie mniejsze niż wysokość wyrobu. Powinny być przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych 
wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy. Zaleca się wykonanie murów równomiernie na całej ich długości, przy czym ściany podłużne i poprzeczne 
powinny być odpowiednio przewiązane lub zakotwione. 
Do wykonania murów używać należy wyrobów czystych, nieuszkodzonych, odpowiadających wymaganiom PN lub innym właściwym dokumentom 
technicznym. Powierzchnie elementów murowych przed ułożeniem w murze powinny być zwilżone wodą. Należy przy tym zadbać aby woda była czysta, 
wolna od związków szkodliwych dla trwałości zaprawy i trwałości muru. 
Bruzdy i wnęki, niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym murze, bruzdy i wnęki 
mogą być wykonywane, ale o głębokości nie większej niż 30 mm i szerokości 100 mm. W trakcie budowy, w przypadku przerwy trwającej dłużej niż siedem 
dni lub gdy występują opady ciągłe, mur należy osłonić od góry wodochronnym materiałem. 
Ścianę należy wykonać jako jednorodną. Mur wykonany na niepełne spoiny o zagłębieniu od 10 do 15 mm. Czas zużycia zaprawy od chwili zarobienia wynosi 
5h. Świeża zaprawa cementowo-wapienna powinna mieć konsystencję 6 do 7 cm stożka pomiarowego. 

5.2.3. Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych. 
Zasady ogólne. 
Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinien odbywać się po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń 
podstawowych instalacji. Wnętrze powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Temperatura powietrza w której wykonywane są prace, nie powinna być niższa niż 5 C (przy niższych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). Przed 
rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadków. 
Przenoszenie płyt. 
Przy zdejmowaniu ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadzać licującego kartonu. 
Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy opierać płyty narożem o podłogę. Zaleca się używanie do przenoszenia specjalnych 
nosidełek. 
 
Montaż rusztu. 
Należy przed montażem przygotować przejścia instalacyjne w profilach „C”. Listwy U przymocować co 800 mm przy pomocy kołków mocujących do podłogi i 
sufitu. Profile C należy rozmieścić w równych odstępach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C należy podłożyć taśmę uszczelniającą akustycznie. 
Profile C rozstawia się pionowo co 600 mm. 
Montaż płyt. 
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Płyty g-k mocować do rusztu blachowkrętami. Wszystkie wkręty powinny być jednakowo zatopione w płycie na głębokość ok. 0,1 mm. Wkręty należy 
wprowadzać do płyty wkrętarką elektryczną tak, aby oś wkręta była prostopadła do płaszczyzny płyty. Podłużne krawędzie płyt powinny stykać się na 
profilach C. Kolejność w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków C. 
 Wkręty przy mocowaniu należy umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi otulonych kartonem oraz co najmniej 15 mm od krawędzi 
ostro ściętych. Słupki C do których mocowana będzie ościeżnica wymagają mocowania do sufitu i podłogi. Na nadprożu ościeżnicy wykonać rygiel z profilu 
U przymocowany do obu słupków. Należy tak rozmierzyć ustawienie płyt by otwór drzwiowy był wcięty w sąsiadującą z nim płytę. Połączenia płyt w 
nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Płyty w nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam 
postawionych odcinkach profilu C. Płyty służące do obłożenia drugiej strony ściany powinny być mocowane mijankowo w stosunku do płyt pierwszej strony 
ściany. Rozprowadzenie instalacji wykonuje się w trakcie montażu ściany po zamontowaniu płyt po jednej stronie ściany 
Spoinowanie i szpachlowanie. 
Wilgotność płyt nie może być większa od wilgotności panującej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowej: mieszanie ręczne 
lub mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu ok.1:0,7 Masa szpachlowa może być używana przez ok. 60 
min. od momentu  zmieszania z wodą. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzednio 
rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku płyt o szerokości większej niż 1mm wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki pomiędzy płytami, o 
szczelinie mniejszej niż 1mm, można bezpośrednio nakładać szpachlówkę stanowiącą podkład pod taśmę spoinową.. Na styk, ze szczelina większą, podkład 
pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożona masę oraz 
pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie, przy 
użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem jest szlifowanie 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy zastosowaniu samoprzylepnej taśmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podkładowej na miejsce spoinowania. 
Naroża wewnętrzne ścian gipsowo-kartonowych szpachluje się wzmacniając je narożnikową taśmą papierową. 
Naroże zewnętrzne zabezpieczyć przy pomocy narożnika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlową. 

5.3. Okładziny ścienne - 
Zasady ogólne 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robot instalacyjnych (bez montażu armatur i aparatów), osadzeniu i dopasowaniu 
ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (np. malarskich) jeżeli wykonanie tych robót w późniejszym terminie mogłoby spowodować uszkodzenie 
lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Okładzina powinna być trwale połączona z podłożem. Materiał przewidziany do przyklejenia musi być połączony z podłożem na całej powierzchni. 
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiału okładzinowego z zachowaniem warunków 
technicznych ich stosowania. Podłoża muszą odpowiadać szczegółowym wymaganiom technicznym dla danego rodzaju stosowanej okładziny. 
Okładziny powinny wykazywać odporność na działanie światła. Okładziny powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane jest 
dokładne dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny być odpowiednio wykończone. Okładzina nie może 
mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 

5.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych  
5.3.1.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy 
naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku wykonywania okładzin 
w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności podłoża. 

5.3.1.2. Montowanie okładziny 
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po 
wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych producenta. 
Płytki powinny być posegregowane. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od krawędzi cokołu wykonanego z płytek podłogowych. Pozostałe 
zalecenia wg PN-75/B-10121. 

5.3.1.3. Wykończenie okładziny. 
Wypukłe i wklęsłe naroża oraz brzegi okładziny należy wykończyć listwami- flizówkami. 
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą chłonność. Ze spoin należy 
usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. Należy je wydrapać bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed 
wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o różnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie należy wykonać 
materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy pomocy gąbki zwilżonej 
wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5  i nie wyższa niż +40 C. Podłoże do uszczelnienia silikonem 
powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyć 
pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej. 

5.4. Roboty malarskie. - 
Zasady ogólne wg PN-69/B-10280. 

5.4.1. Przygotowanie podłoży. 
Podłoże z płyty gipsowo – kartonowej należy zagruntować dla wyrównania stopnia chłonności masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby 
dyspersyjnej, którą będzie wykonywana ostateczna powłoka malarska. Proporcja objętościowa 1:5. Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydła. Grunt 
należy nanosić pędzlem, wcierając go w impregnowaną powierzchnię. Przed przystąpieniem do malowania grunt powinien zostać wchłonięty przez podłoże i 
wyschnąć.  
Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych defektów. 
Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni od wykonania tynków. Nowe tynki powinny być 
zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objętościowej 1:5. 

5.4.2. Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. Ilość warstw uzależniona od rodzaju zakupionej farby. 

5.5. Sufity podwieszone -  
5.5.1. Sufit podwieszony – strop ostatniej kondygnacji 

Podwójny stelaż mocowany do konstrukcji drewnianej dachu. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od narożnika pomieszczenia. Przed 
przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków przesunięcia spoin poprzecznych w dwóch 
sąsiednich pasmach płyt. Wkręty mocować w takiej kolejności aby uniknąć powstania zbędnych naprężeń i pofałdowań płyty. W czasie montażu płyty powinny 
być dobrze dociśnięte do konstrukcji. 
Wytyczne montażu wg producenta płyt n.p. Rigips. Wykończenie jak dla ścianek gipsowo – kartonowych. 

5.6. Posadzki. - 
5.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota 

5.6.1.1. Przygotowanie podłoża. 
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Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy 
naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku wykonywania okładzin 
w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności podłoża. Układanie płytek można zacząć po 
całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niż 5 mm. 

5.6.1.2. Układanie i wykończenie posadzki 
Do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych można przystąpić po wykonaniu tynków. 
Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych producenta. 
Roboty posadzkowe rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. Następnie 
układa się pasy kierunkowe. 
Cokół na wysokość jednej płytki należy wykończyć flizówkami. 
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą chłonność. Ze spoin należy 
usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. Należy je wydrapać bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed 
wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o różnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie należy wykonać 
materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy pomocy gąbki zwilżonej 
wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed szybkim ubytkiem wody. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5  i nie wyższa niż +40 C. Podłoże do uszczelnienia silikonem 
powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego wietrzyć 
pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej. 
W przedsionku należy wykonać wgłębienie wyłożone płytkami na wycieraczkę sizalową. Linię łączenia posadzki z płytek ceramicznych z innym rodzajem 
posadzki należy wykończyć profilem aluminiowym. 
Płytki nieglazurowane i fugi należy zabezpieczyć przed plamami z tłuszczów i innych środków przez zaimpregnowanie środkiem ochronnym. Dla 
zaimpregnowania podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Sposób użycia wg danych producenta 

5.6.2. Posadzki z wykładziny PCV  
5.6.2.1. Przygotowanie podłoża. 

Podkład na którym może być ułożona posadzka z paneli podłogowych powinien być: 
Wytrzymały, suchy – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu nie może przekraczać 3% wag. (wilgotność musi być zbadana przed układaniem paneli), 
równy, poziomy, gładki, bez rys i spękań – łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie 
powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości 
podkładu w pomieszczeniu, czysty i niepylący – powierzchnia podkładu powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń n.p. farbami, zaprawą, lepikiem 
i nie powinna pylić. 

 
5.6.3. Montaż. 

Do wykonania posadzek z paneli podłogowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. 
Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 15 C, a wilgotność nie powinna przekraczać 65%. Podkład powinien być odkurzony i oczyszczony. 
Należy przeprowadzić aklimatyzację paneli przez 24 godziny przed położeniem. 
Sposób układania i klejenia wg danych producenta . 

5.7. Podłoża 
Podłoża pod posadzki  z betonu B20 . 
Podkład powinien mieć szczeliny dylatacyjne wzdłuż ścian (podłogi powinny być wykonane jako podłogi pływające), oraz w miejscach oddzielających 
fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie większym niż 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna być większa niż 36 m2, a w korytarzach w rozstawie nie większym od 2 2,5-krotnej ich szerokości, przy 
spodziewanych znacznych zmianach temperatury  największa powierzchnia powinna być ograniczona do 10 m2. Wilgotność podkładu dla posadzek z paneli 
podłogowych nie powinna być większa (wagowo) niż 3%. 
Podkład układa się pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie 
powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany. Prawidłowo wykonany podkład powinien  po 6 tygodniach 
wykazywać wilgotność ok. 3%. Podkład powinien być wykonywany w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi (temp. nie powinna 
być niższa niż 5 C. 
Wylewkę samopoziomującą wykonać zgodnie z instrukcją wylewania masy podaną przez producenta. Przestrzegać reżimu technologicznego. 
Należy  wykonać spadki do wpustów podłogowych w pomieszczeniach kotłowni , pomieszczeniu pralni i suszarni. 
Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-63/B-06251. 

5.8. Izolacje pod posadzki. - 
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
5.8.1.1. Folia polietylenowa – warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej. Należy ułożyć luzem na zakład szerokości 3 5 cm. 
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej. 

Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolacje powinien być trwały, 
nieodkształcalny. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45  na szerokości i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi. 
W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. 
Podkład betonowy pod izolację z pap asfaltowych powinien być zagruntowany. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być jeśli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
Papę układa się metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową, przy czym przekładkę adhezyjną z wierzchniej strony należy usunąć, a przekładkę ze 
spodniej strony należy przetopić palnikiem. 
Papę należy układać na zakład, zarówno wzdłuż długości jak i wzdłuż szerokości papy. Zakłady te powinny wynosić ok. 10 cm. Roboty należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5 C. 
Podczas klejenia papy metodą zgrzewania należy przestrzegać zasad podanych przez producenta papy. 

5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych 
Podłoża na których ułożona ma być mata uszczelniająca należy sprawdzić pod względem równości, stabilności i wilgoci. Czynniki, które mogłyby spowodować 
złą przyczepność do podłoża należy usunąć. Podłoże musi być czyste, nośne i płaskie. Klej należy nanieść na całą powierzchnię przy użyciu kielni ząbkowej 
zwracając uwagę na czas otwarcia kleju. Matę całą powierzchnią ułożyć na warstwie kleju. Należy unikać zamknięcia pęcherzy powietrza pod pasmem maty. 



 
29 

 

Wyrównywać przez przeciąganie skośne kielni. W miejscach łączenia pasma maty kleić z 5 cm zakładem. Przy połączeniu ściany z podłogą użyć taśmy 
uszczelniającej. Przy wpustach podłogowych należy przyciąć łatę wielkości 50x50 cm i zakleszczyć ją w kołnierzu wpustu podłogowego. Graniczne pasmo 
maty należy nakleić w ten sposób aby dochodziło na 10 do wpustu i nakleić zwracając uwagę na to, żeby nie powstały luki pod pasmem. Bezpośrednio po 
uszczelnieniu można przystąpić do wykonania wykładziny z płytek. 

5.8.2. Izolacje akustyczne 
Klasa akustyczna podłogi pływającej minimum PP-29. Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę pływającą, powinny być 
wcześniej otynkowane. 
Podłoże powinno być: suche, czyste, równe. Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm przy pomiarze 2 metrową łatą. W przypadku większych nierówności 
wyrównuje się je zaprawą cementową. Ważne jest, aby przy ścianach i innych elementach budowlanych np. ościeżnicach, przewodach rurowych, zastosować 
pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiału izolacyjnego. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać od stropu do górnej warstwy podłogi. Wystającą 
część pasa dylatacyjnego obcina się dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić minimum 10 mm. Płyty 
styropianu elastycznego układa się tak aby ściśle do siebie przylegały, a złącza ich były odpowiednio przesunięte względem siebie. 

5.8.3. Izolacje termiczne -  
Płyty styropianowe układa się na sucho na równe, suche i czyste podłoże. Płyty układa się na sucho, tak aby do siebie przylegały, a złącza były przesunięte 
względem siebie. 

5.9. Podkłady betonowe pod warstwy izolacji – podbeton. - 
Należy wykonywać analogicznie jak dla podkładów pod posadzkę. 

5.10. Podsypka piaskowa  - 
          powinna być wykonana i zagęszczona wg PN-B-0650:1999. 

5.11. Klatka schodowa. -  
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostałych posadzek . 
5.11.2. Wykończenie ścian, sufitu i spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 

5.12. Stolarka okienna:  
Wyroby stolarki okiennej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 

-odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 10 mm dla szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości 
otworu od 250 do 500 cm, 
-zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego ściany, 
-montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy, 
-pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie i powinna być osłonięta listwami zakrywającymi zabezpieczającymi przed promieniami UV i 
czynnikami atmosferycznymi, 
-okna z profili kolorowych powinny mieć kotwy w odległości 20 mm od narożników, 
-używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w 
części parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych), 
-grubość uszczelnienia powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny. 

Po montażu należy skontrolować: 
-równość przekątnych, 
-pion i poziom ustawienia, 
-prawidłowość zamontowania łączników. 

5.13. Stolarka drzwiowa: - 6 
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice 
drewniane powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych, wbijanych 
przy narożnikach między ościeżnicę i ościeże. Punkty zamocowania ościeżnic powinny znajdować się w odległości ok. 25 cm od górnej i dolnej powierzchni 
otworu. Odległość pomiędzy tymi punktami nie może być większa niż 70 cm. Zamocowanie ościeżnic wykonać za pomocą tulei kotwiącej do ościeżnic. Montaż 
zestawu drzwiowego EI 30 wg danych producenta (konstrukcja mocująca powinna być co najmniej współmierna z odpornością ogniową zestawu). 
Montaż bramy garażowej wg wytycznych producenta i ogólnych zasad montażu ślusarki. 

5.14. Ślusarka aluminiowa: - 
Wyroby ślusarki aluminiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Zasady montażu konstrukcji aluminiowych na budowie: 

-okna i drzwi można mocować do elementów konstrukcji budynku bezpośrednio, przy pomocy kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanych), 
lub za pośrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej, 
-mocowanie powinno uwzględniać możliwość dylatacji konstrukcji aluminiowej, 
-profile należy mocować przez komorę wewnętrzną do wewnętrznej części ściany budynku. Tylko w ten sposób można zachować izolacyjność cieplną 
konstrukcji aluminiowej, 
-w przypadku mocowania do zewnętrznej części ściany budynku należy zastosować izolowane kotwy, 
-szerokość szczeliny pomiędzy konstrukcją aluminiową i ścianą budynku nie może przekraczać 40 mm, 
-należy stosować przynajmniej dwa punkty mocowania po każdej stronie, 
-punkt mocowania powinien znajdować się na wysokości każdego zawiasu i punktu zamykającego, 
-punkty mocowania powinny być rozmieszczone wg zasady: odległość mocowania od naroża nie powinna przekraczać 200 mm, odległość pomiędzy 
dwoma mocowaniami nie może przekraczać 700mm, 
-konstrukcja aluminiowa powinna być zamontowana dokładnie pionowo, aby drzwi i okna działały prawidłowo, 
-szczelina pomiędzy ścianą budynku i konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym, 
-wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenie 
połączenia ościeżnicy konstrukcji aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić przynajmniej po 6 mm na ościeżnicę i na 
ścianę. Masa wykańczająca powinna być dobrze wypchnięta, żeby zapewnić wodoszczelność, 
-szczelina pod konstrukcją aluminiową także powinna być uszczelniona podczas montażu. Można wykorzystać do tego celu masy szpachlowe i inne 
środki uszczelniające. 

5.15. Parapety wewnętrzne montować na zaprawę klejową. Należy je umocować w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robót wg  PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

6.1.Tynki wewnętrzne: -  
Kontrola jakości robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
-Sprawdzenie wykonania wg zasad: 

- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, 

- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi, 
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- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi, 

- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii III nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości 1 kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku wg PN-70/B-10100, 

- na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi n.p. na stykach z ościeżnicami, podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami przez odcięcie, 

- naroża zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk, 

- wygląd powierzchni tynków powinien być równy, jednolicie gładko zatarty, nie dopuszcza się występowania wyprysków i spęcznień w tynku 
spowodowanych obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, itp., pęknięć na powierzchni tynków, wykwitów w postaci nalotów 
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz zacieków mających postać trwałych śladów. 

6.2 Ścianki działowe -  
6.2.1. Ścianki z cegły pełnej i dziurawki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020. 
6.2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
6.3.Okładziny ścienne. Okładziny z płytek ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121. 
6.4. Powłoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280. 
6.5. Sufity podwieszone. 
6.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 

6.6. Posadzki. - 
6.6.1. Posadzka z płytek gresowych  

                   powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145. 
6.7. Podkład pod posadzki -  

        powinien być: 
-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, 
-suchy, 
-równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań, 
-łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 
mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, 
-czysty i niepylący. 

6.8. Izolacje pod posadzki. -  
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podłóg powinny być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
6.8.2. Izolacje akustyczne podłóg powinny być wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  

Mieszkaniowego i Ogólnego –COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992. 
6.8.3. Izolacje termiczne podłóg powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  

Mieszkaniowego i Ogólnego. 
6.9. Podłoża pod warstwy izolacyjne – wg pkt. 6.7. 
6.10. Podsypka piaskowa – wg PN-B-06050:1999. 
6.11. Klatka schodowa. 
6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych. 
6.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 

6.11.3. Balustrada schodowa. - 
Roboty malarskie wg PN-69/B-10285. 
Wykonanie części stalowej balustrady wg PN-B-03201:2002. 

6.12. Stolarka okienna - okna powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.13. Ościeżnice okien powinny być ustawione do  
pionu i poziomu. Największe dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań. 
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. Po zamknięciu 
okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie 
powinny się same zamykać. 

6.13. Stolarka drzwiowa – kontrola jakości jak dla stolarki okiennej pkt. 6.12. 
6.14. Ślusarka aluminiowa – dopuszczalne odchylenia osadzenia ślusarki: 

- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek 1 mm, dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów 2 mm, stojaki ościeżnic powinny 
tworzyć z otworem kąt prosty. Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe a głębokość zamocowania nie powinna 
być mniejsza niż 6 cm. Odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm. 

6.15. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone wg PN-72/B-06190. 
6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 

Podstawowe wymagania i badania przewodów wentylacyjnych określa PN-B-03434:1999. 
Wymagania i badania dotyczące szczelności określa PN-B-76001:1996. 
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków ceramicznych od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż 5 
mm, a na wysokości całego budynku 10 mm. 
Spoiny poziome i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą i powinny posiadać odpowiednie wymiary. Przewody powinny być 
szczelne. 
Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w czasie montażu trzonów oraz odbiór końcowy po ich 
wykonaniu. 

7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

7.1. Tynki wewnętrzne. 
Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Odbiór końcowy powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia 
robót tynkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi: 

-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej. 

7.2 Ścianki działowe. 
7.2.1.Ścianki z bloczków wapienno – piaskowych drążonych 

Ścianki działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach i instrukcjach, aprobatami 
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technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiór powinien się odbywać przed wykonaniem tynków, a po osadzeniu stolarki. 
7.2.2. Ścianki płyt gipsowo – kartonowych 

Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość 
zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni. 

7.3. Okładziny ścienne. 
Zasady ogólne. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach a także zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Podstawą odbioru są : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoły badań materiałów, atesty i 
świadectwa. 

7.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych 
Przy odbiorze okładzin z płytek ceramicznych należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowość powierzchni, wygląd zewnętrzny, prawidłowość 
zamocowania materiałów do podłoża. Powierzchnia okładziny powinna być równa i tworzyć płaszczyznę. Dopuszczalne odchylenia i badania podane są w 
normie PN-75/B-10121. 

7.4. Powłoki malarskie. 
Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w ramach odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio odnotowane w 
dzienniku budowy. Gotowe powłoki powinny być badane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ukończenia robót. Wymagania techniczne, sposób prowadzenia 
badań wg PN-69/B-10280. 

7.5. Sufity podwieszone. 
7.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 

Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość 
zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni. 

7.6. Posadzki 
Roboty posadzkowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących normach oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Podstawą odbioru robót powinny być następujące dokumenty: 

-projekt techniczny, 
-dziennik budowy  z zapisami dotyczącymi międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających takich jak n.p. wykonanie warstw izolacyjnych, 
podkładów itp., 
-protokoły badań kontrolnych materiałów, 
-normy. 

7.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – szczegółowe warunki wykonania i odbioru zawarte są w PN-63/B-10145. 
7.7. Podkład betonowy pod posadzki – sprawdzenie wykonania podkładów należy przeprowadzić na postawie dokumentów stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania. 
7.8. Izolacje podłoży pod posadzki. 
7.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
-po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 

Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 

-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
-rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów 
itp.), 
-sprawdzenie prawidłowości spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 

-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
-występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania  pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 

Do odbioru końcowego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja: 
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
-dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, 
-protokoły odbiorów częściowych, 
-dziennik budowy. 

Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli 
w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu postępowania 
przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji 
lub jej fragmentu. 

7.8.2. Izolacje akustyczne. 
Zakres oceny jakości zabezpieczeń akustycznych obiektu powinien dokładnie określić inwestor, ponieważ parametry akustyczne budynku powinny być 
wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upoważnione jednostki i instytuty naukowo-badawcze. 
Sprawdzeniu jakości robót podlegają: 

-jakość akustyczna wbudowanych materiałów i elementów, 
-międzyoperacyjne sprawdzenie jakości wykonanych robót ogólnobudowlanych. 

7.8.3. Izolacje termiczne 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 

-po dostarczeniu materiałów na budowę, 
-po przygotowaniu podłoża, 
-po ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem układania folii polietylenowej i podkładu pod posadzkę. 

Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na 
podstawie badań kontrolnych. 
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować: sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 

-sprawdzenie zgodności z projektem, 



 
32 

 

-sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
-sprawdzenie ciągłości warstwy termoizolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw do podłoża, 
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 

Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej. 
7.9. Podkład pod izolacje wg pkt. 8.7. 
7.10. Podsypka piaskowa odbiór wg PN-B-06050:1999. 
7.11. Klatka schodowa. 
7.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach –wg zasad odbioru posadzek z płytek ceramicznych. 
7.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
7.12. Stolarka okienna – sprawdzenie wg punktu 6.12., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności atestów i aprobat  

technicznych 
7.13. Stolarka drzwiowa – jak dla stolarki okiennej. 
7.14. Ślusarka aluminiowa – sprawdzenie zgodnie z punktem 6.14., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności  

atestów. 
7.15 Parapety wewnętrzne – odbiór jak dla okładzin kamiennych PN-72/B-06190. 
7.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować: 

- odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami (sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 

- komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidłowości użytych materiałów, zgodności wykonania robót 
z dokumentacja techniczną, drożności i szczelności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, grubości przegród w przewodach, wypełnienia spoin 
przewodów, szczelności przewodów). 

Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i gazowych powinien obejmować sprawdzenie otworów wlotowych, 
wylotów przewodów, prawidłowości ciągu i szczelności, prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych i gazowych, innych elementów, których 
sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne. 
Badania należy przeprowadzać zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996. 
Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół. 

8. Podstawa płatności- 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 

9. Przepisy związane 
Normy: 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-30020:1999  Wapno budowlane, 
PN-EN 459-2:1998  Wapno budowlane – Metody badania, 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-78/B-01100  Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia, 
PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego, 
PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych, 
PN-78/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze., 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-B- 79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-92/B-01302  Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, 
PN-86/B-04360  Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych, 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
PN-B-23116:1997  Filce, maty i płyty z wełny mineralnej, 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII, 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej  

pozornej oraz gęstości całkowitej, 
PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie, 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości wg skali Mohsa, 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne: Oznaczanie odporności na plamienie, 
PN-EN ISO 10545-9  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na nagłe zmiany temperatury, 
PN-EN ISO 10545-11  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 1193:1999  Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie dla klejów cementowych, 
PN-EN 1308:1999  Kleje do płytek. Oznaczanie poślizgu, 
PN-EN 1347:1999  Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności, 
PN-EN 1770:2000  Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do  

spoinowania, 
PN-EN 1322:1999  Kleje do płytek Definicje i terminologia, 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne, 
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek budowlanych (Norma archiwalna), 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków Wymagania i badania, 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (norma  

archiwalna), 
PN-C-81914:1998  Farba dyspersyjna do malowania wnętrz budynków (norma archiwalna), 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81400:1989  Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie transport, 
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PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia, 
PN-EN 176  Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 3% Grupa BI, 
DIN 51130  Skuteczność antypoślizgowa – grupa klasyfikacyjna, 
PN-EN 177:1997  Pytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA, 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania przy  

odbiorze, 
PN-EN 13318:2002  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia, 
PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach  

przemysłowych, 
PN-88/B-06250  Beton zwykły, 
PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu, 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe Podstawowe zasady  

projektowania, 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i  

nasiąkliwości, 
PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
PN-EN 197-2:2002  Cement Część 2: Ocena zgodności, 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze., 
BN-77/B-6365-04  Folia szeroka z polietylenu o małej gęstości, 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa, 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-02151:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w  

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych., 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne., 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych, 
BN-82/6118-32  Pokost lniany, 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj  

II: emalie do podłóg ftalowe modyfikowane), 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe – Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne, płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-B-03207:2002  Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych, 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-13078  Szkło budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania., 
PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań., 
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania, 
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2), 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3), 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-B-94411:1996  Okucia budowlane Wymiary części chwytowych klamek, 
PN-90/B-92270  Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. 

Wymagania i badania uzupełniające., 
PN-88/B-94410  Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania., 
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1, 
PN-90/B-92210  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T  Ogólne  

wymagania i badania., 
DIN 17615  Tolerancje wykonania kształtowników ze stopu aluminium, 
EN 573 część 2  Własności mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium, 
EN 573 część 3 i 4  Skład chemiczny stopu aluminium, 
PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone, 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone., 
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok., 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody, 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki, 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej., 
PN-93/C-81532/01  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze., 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe, 
BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-64/B-94071  Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe, 
PN-EN 12604:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania, 
PN-EN 12433-1:2002  Bramy Terminologia Część 1: Typy bram, 
PN-EN 12433-2:2002  Bramy Terminologia Część 2: Elementy bram, 
PN-EN 12605:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Metody badań, 
PN-EN 1634-1:2002  Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe., 
PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej – część 1: Wymagania ogólne, 
PN-B-12006:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych, 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1), 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-83/B-03430/Az3  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły, Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki 
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Inne: 
Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. ITB – Warszawa 1988 r., 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych, 
Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego – COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992, 
Szyby ochronne budowlane. Ogólne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutów Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkła i 

Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej, 
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Specyfikacja Techniczna SSB 4 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty elewacyjne 

 
. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa 
zabytkowego dworu w Skrzynkach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i obejmują 
1.3.1. Tynki zewnętrzne 
1.3.2. Parapety zewnętrzne 
1.3.3. Malowanie elewacji 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Tynki zewnętrzne - 
Zaprawa klejowa – patrz ST „Roboty wykończeniowe” pkt 2.3. 
Tynk podkładowy   
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości- wg PB-B-10109:1998  
Płyn gruntujący n.p. ibo grunt redis należący do systemu tynków cienkowarstwowych 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie -  przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed mrozem. 
Kontrola jakości -  wg danych producenta 
Tynk cienkowarstwowy mineralny  
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości – PN-B-10109 PN-B-10106 
Akcesoria: 

Siatka zbrojąca do systemu lekkich ociepleń z włókna szklanego po kąpieli akrylowej spełniająca wymagania normy PN-92/P-85010 (pasek siatki o 
szerokości 5 cm powinien przenosić siłę zrywającą 125 daN). 
Listwy narożne aluminiowe. 

2.2. Parapety zewnętrzne -  
Blacha cynkowa utwardzana tytanem 
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg danych producenta blach 
Kontrola jakości – PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i norm związanych 

2.3. Malowanie elewacji  
Farba elewacyjna dyspersyjna 
Warunki dostawy – deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg zaleceń producenta 
Kontrola jakości – wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998 

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, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót elewacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania ST jakość robót. 

5.1. Tynki zewnętrzne 
Bloczki oczyścić z kurzu i z innych zanieczyszczeń. Usunąć ze spoin ewentualny nadmiar zaprawy, miejsca występowania różnych materiałów zabezpieczyć 
siatką na zaprawie klejowej. Ściany obficie zwilżyć wodą. Po 2-3 dniach po uprzednim ponownym obfitym zwilżeniu wodą nakładamy tynk podkładowy. 
Grubość nakładanej warstwy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 15 mm. Tynk zacierany na szorstko. Po całkowitym wyschnięciu i związaniu 
tynku podkładowego( ok. 1 dzień/1 mm grubości warstwy) należy pokryć powierzchnię płynem gruntującym i po 12 godzinach nałożyć tynk cienkowarstwowy. 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 C ani wyższa niż +25 C. Należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć wodą. 
Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i ubrania roboczego należy natychmiast wyczyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy i skórę. 
Tynk podkładowy: 
Podłoże zwilżyć, przy nanoszeniu ręcznym suchą zaprawę dokładnie wymieszać z wodą do konsystencji takiej aby zaprawa swobodnie zsuwała się z kielni. 
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Po naniesieniu tynku powierzchnię wyrównać i zatrzeć na ostro. W gorące, suche i wietrzne dni naniesiony tynk należy pielęgnować ok. 48 godzin spryskując 
powierzchnię wodą lub okrywając folią. 
Płyn gruntujący- przed nakładaniem wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Narzędzia po użyciu umyć wodą. Nakładać przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Pozostawić do wyschnięcia ok. 12 godzin.. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 
Tynk cienkowarstwowy: 
Podłoże pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie ssące, dobrze wyschnięte i związane. Suchą zaprawę mieszać z czystą wodą, zawartość 
każdego worka mieszać z taką samą ilością wody i w tym samym czasie wg zaleceń producenta. Ilość wody zarobowej musi być stała. Przy mieszaniu ręcznym 
dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Naciągać pacą ze stali nierdzewnej i zacierać pacą z PCV. Czas zużycia masy określa 
producent. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego związania tynku. Należy upewnić się, że 
przynajmniej przez 5 dni od nałożenia tynku temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0 C. 

5.2. Parapety zewnętrzne 
Technologia klejenia blach do podłoża mineralnego zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta. 

5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 
Ogólne zasady wykonywania robót malarskich: 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a także podczas deszczów, pogody wietrznej czy też intensywnego 
działania promieni słonecznych na pokrywaną powierzchnię. Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od stosowanej techniki malarskiej. Elementy budynku, które w trakcie robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 
uszkodzone należy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić przed zachlapaniem. Szczegółowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zaleceń producenta 
zawartych w karcie informacyjnej produktu. 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.1. Tynki zewnętrzne 
Wg PN-65/B-10101 i standardów producenta systemu tynkarskiego. 

6.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3. 

6.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w ST „Roboty wykończeniowe” pkt 6.3. 

6.4. Malowanie elewacji 
Wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 

6.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251. 

7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 

7.1. Tynki zewnętrzne 
Wg punktu 8.1. ST „Roboty wykończeniowe” oraz PN-65/B-10101 

7.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3. 

7.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w punkcie 8.3. ST ”Roboty wykończeniowe”. 

7.4. Malowanie elewacji 
Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug, śladów pędzla. Dopuszczalna jest 
chropowatość powłoki odpowiadająca naturalnej fakturze podłoża. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę, połysk lub mat. Barwa powłoki powinna być zgodna 
z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powłoki powinny wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie, 
zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powłoki malarskie powinny być badane nie wcześniej niż po 14 dniach od ich ukończenia, a także przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5 C i wilgotności względnej poniżej 75%. Sprawdzenie podłoży i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy. 

7.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach końcowego odbioru przewodów po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie wylotów przewodów. 

8. Podstawa płatności- 
Zgodnie z zapisami umowy. 

9. Przepisy związane 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/H-84023/03  Stal określonego zastosowania Stal niskowęglowa na blachy i taśmy Gatunki 
PN-EN 12944-7:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne u silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-B-12058:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-B-12008:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-69/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne SSB 5 
 

Dla REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 
 

Konstrukcje drewniane 

 
 
Spis treści: 

 
Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
1.2 Zakres stosowania SST 
1.3 Określenie podstawowe  
1.4 Zakres robót objętych SST      

- Materiały 
2.1 Wymagania ogólne 
2.2 Łączniki 
2.3 Składowanie materiałów i konstrukcji 
2.4 Badania na budowie 

- Przygotowanie i montaż konstrukcji 
3.1 Rozładunek 
3.2 Montaż okuć 
3.3 Przygotowanie elementów konstrukcji 
3.4 Montaż elementów konstrukcji        

- Kontrola jakości robót      

- Odbiór robót 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z 

wykonaniem konstrukcji dachu z drewna w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w 
Skrzynkach 
Zakres stosowania SST 
 Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1  

1.2. Określenie podstawowe 
 Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są  zgodne  

z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
  
 Drewno klejone - element konstrukcyjny uformowany przez zestawienie warstw tarcicy równolegle do przebiegu włókien. Z drewna klejonego wykonuje 

się: dźwigary, belki, słupy, panele 
 Norma PN-EN 14080:2013 "Konstrukcje drewniane. Drewno . Wymagania. klasyfikuje drewno , w zależności od wytrzymałości charakterystycznej na 

zginanie, na klasy:  GL 24, GL 28, GL 30, GL 32. W zależności od układu i rodzaju warstw drewnianych stosuje się dodatkowe oznaczenie klas 
wytrzymałościowych oznaczone przyrostkiem „h” (klasa jednorodna) lub „c” (klasa kombinowana). 

 
 Impregnat – preparat nanoszony powierzchniowy za pomocą natrysku lub pędzla, zabezpieczający element drewniany przed szkodliwymi działaniami 

czynników zewnętrznych tj. korozja biologiczna, promieniowanie UV, wpływ działania wilgoci 
 
 Obróbka drewna – prace wykonywane w zakładzie produkcyjnym lub na terenie budowy służące przygotowaniu elementów drewnianych do montażu, 

obróbkę drewna wykonuje się w zakresie docięć elementów na wymiar, otworowania, frezowania i szlifowania. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 

z wykonaniem i montażem konstrukcji drewnianych występujących w obiekcie, a w szczególności z: 
   wykonaniem i montażem stalowych podpór elementów drewnianych 
  - wykonaniem i montażem drewnianych elementów konstrukcji dachu 
  

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

 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 
 Wszystkie materiały do wykonania robót budowlanych powinny spełniać wymagania obowiązujących przepisów, w tym: ustawy Prawo Budowlane i 

ustawy o wyrobach budowlanych. 
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2.2. Drewno klejone warstwowo 
Wszystkie elementy konstrukcji nośnej zaprojektowane są z drewna  

Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste świerkowe, zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi poprzez impregnacje lub 
odpowiednie suszenie gwarantujące obojętność biologiczną elementów. Grubość warstw drewna powinna wynosić -zgodnie z projektem 

2.3. Elementy stalowe prefabrykowane 
Elementy stalowe prefabrykowane powinny być wykonane ze stali S235. Zabezpieczenie elementów stalowych należy zapewnić poprzez cynkowanie 
ogniowe. 

2.4. Impregnaty do drewna 
Preparaty do impregnacji drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB - Instrukcja  techniczna 
w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi 
i ogniem.  

 
2.5. Łączniki 

Gwoździe 
należy zastosować gwoździe okrągłe pierścieniowe wg PN-EN 10230-1:2003 

 Śruby 
 Należy stosować śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN – ISO 4014:2011 
 Nakrętki: 
 Należy stosować nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4032:2013 
 Podkładki pod śruby 

Należy stosować podkładki okrągłe oraz okrągłe powiększane wg PN-EN ISO 7089:2004 
oraz PN-EN ISO 7094:2004 

 Wkręty do drewna 
 Należy stosować wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 

Dopuszcza się stosowanie łączników systemowych zgodnych z PN-EN 14592 posiadających odpowiednie atesty i dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

  
2.6. Składowanie materiałów i konstrukcji 

Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym podłożu utwardzonym lub odizolowanym od elementów warstwą folii. Elementy 
powinny być składowane w pozycji poziomej na przekładkach rozmieszczonych w taki sposób aby nie powodować ich deformacji. Odległość 
składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20 cm. Przekładki powinny zapewniać odpowiednią cyrkulację powietrza w 
składowanych sztaplach. W przypadku składowania na zewnątrz, należy elementy przykryć plandeką chroniącą przed bezpośrednią wilgocią i 
umożliwiającą przepływ powietrza. 
Łączniki i materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych, 
zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

 
2.7. Badania na budowie 

Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Materiały uzyskane z rozbiórki 
przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje inspektora nadzoru. Odbiór materiałów z ewentualnymi zaleceniami szczegółowymi potwierdza 
inspektora nadzoru wpisem do dziennika budowy. 

 
3. PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ KONSTRUKCJI 
 
3.1 Rozładunek 

-  do wykonania dostawy elementów konstrukcji przewidziane jest zastosowanie specjalistycznego sprzętu samochodowego kołowego – ciągników 
siodłowych oraz dłużyc przystosowanych do transportu elementów o długości przewidzianej projektem wykonawczym – zaleca się korzystanie ze 
specjalistycznych firm transportowych, 

- rozładunek elementów konstrukcji może być wykonany tylko w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru budowy, w bezpośredniej bliskości 
miejsca wykonywania montażu konstrukcji, 

- do rozładunku należy użyć dźwigu kołowego o udźwigu i wysięgu dostosowanym do masy i wymiarów elementów oraz do warunków panujących na 
placu budowy, 

- podnoszenie dźwigarów należy przeprowadzić za pomocą zawiesi dźwigu i pasów dostosowanych do masy i wymiarów elementów, 

- dźwigar w trakcie podnoszenia powinien znajdować się w pozycji pionowej, 

- montaż pasów należy wykonać w odległości 1/4 do 1/3 długości elementu licząc od jego końca, 

- rozładunek elementów paczkowanych należy rozładować podobnie jak pojedynczych elementów, nie przekraczając dopuszczalnej nośności pasów i 
zawiesi dźwigu,  

- przy montażu pasów i zawiesi dla słupów, belek i płatwi obowiązują te same zasady jak dla dźwigarów, 

- elementy należy składować w pozycji poziomej, ułożone kolejno na sobie z przekładkami z drewna rozmieszczonymi maksymalnie co 6m, elementy 
powinny zostać rozfoliowane i przekryte folią do momentu wykonywania na nich prac z koniecznością zachowania swobodnej cyrkulacji powietrza, 
wysokość składowania nie powinna być większa niż 1,5m, 

- dopuszcza się pozostawienie zafoliowanych elementów drugorzędnych do momentu wykonywania na nich prac przygotowawczych. Wysokość 
składowania nie powinna być większa niż 1,5m, 

- pokrycie dachowe należy wykonać w przeciągu 21 dni po zmontowaniu konstrukcji. 
 

3.2  Montaż elementów łącznikowych 
- trasowanie punktów podparcia elementów drewnianych (wyznaczenie osi konstrukcyjnych obiektu)  musi być wykonane w oparciu o operat 

geodezyjny, 

- montaż łączników podporowych dźwigarów do konstrukcji żelbetowej należy wykonać wg projektu za pomocą kotew wklejanych lub ko tew fajkowych 
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wbetonowanych, 

- montaż łączników drugorzędnych należy wykonać na elementach jeszcze w miejscu ich składowania przed podnoszeniem ich w celu zamontowania. 
 
3.3 Przygotowanie elementów konstrukcji 

a) dźwigarów oraz płatwi do montażu polegające na wykonaniu zacięć, nawiercaniu, impregnacji i innych tego typu pracach należy 
wykonać w miejscu ich składowania przed przystąpieniem do montażu. 

 
3.4 Montaż elementów konstrukcji 

 

 - prace montażowe należy rozpocząć od osadzenia pierwszego dźwigara i zabezpieczenia elementu usztywnieniami montażowymi 

- w następnej kolejności osadzić na podporach sąsiedni dźwigar i usztywnić tymczasowo  

- kolejne dźwigary należy montować analogicznie 

- po montażu dźwigarów i ich ostatecznym zamocowaniu należy zamontować skrajne belki skośne tworzące koszowe załamania skrajnego pola dachu 

 - po zamontowaniu elementów nośnych należy wypełnić pola panelami dachowymi, przy jednoczesnym demontażu usztywnień montażowych 

 

 

Po pracach montażowych wykonać prace przedodbiorowe tzw. kosmetykę konstrukcji polegającą na wypełnieniu ewentualnych ubytków materiału i czyszczeniu 
chemicznym lub mechanicznym odbarwień i zabrudzeń. 
 
Prace na wysokości należy prowadzić z podnośnika koszowego o nośności minimum 200kg lub rusztowań wieżowych CLIMALLOY i FARAONE z zachowaniem 
przepisów dotyczących użytkowania w/w sprzętu oraz wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących przy pracy na wysokościach oraz montażach konstrukcji 
wielkowymiarowych.  
 
Każdy punkt powyższej instrukcji montażu może zostać zmieniony w zależności od aktualnie panujących warunków na placu budowy po uprzedniej konsultacji z 
kierownictwem budowy. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 W czasie wykonywania konstrukcji należy zbadać: 
 zgodność wykonania elementów konstrukcji drewnianej z dokumentacją techniczną, 
 zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, 
 stan zabezpieczenia konstrukcji, 
 poprawność ustawienia konstrukcji na ścianach, 
 prawidłowość montażu elementów zgodnie z dokumentacją techniczną, 
 stan techniczny i jakość złączy elementów drewnianych. 
 
5. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji  dały wyniki pozytywne oraz spełnione zostały wymagania PB. 

 Drewno powinno mieć atest jakości. 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne SSB 6 
 

Dla REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

 
konstrukcje stalowe 

1. Wstęp  
1.1.Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w ramach 
inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach 
  
1.2.Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbędny przy realizacji i odbiorze robót wymienionych w pkt 
1.1.   
  
1.3.Zakres robót objętych ST Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie stalowych 
konstrukcji obiektów kubaturowych. –podwalin pod konstrukcję dachu drewnianego   oraz konstrukcje stalową w poziomie parteru 
  
1.4.Określenia podstawowe Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywanych robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji Wymagania Ogólne.  
  
1.5.1.Wymogi formalne. - Montaż i wykonawstwo warsztatowe konstrukcji winny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji 
tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. -  - Konstrukcja winna być wykonana ściśle wg rysunków oraz dokumentacji związanych 
wymienionych w pkt. 1.5.3. -  - Wykonawstwo i montaż konstrukcji musi być zgodne z wymogami norm: • PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. • PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
  
- Konstrukcja stalowa winna być po wykonaniu zaopatrzona przez wytwórcę i montażystę w świadectwa jakości wykonania.  
  
1.5.2.Warunki organizacyjne Przed przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny powinni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym także z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to projektu organizacji robót i projektu montażu konstrukcji). Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonania robót, tylko po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru, a  w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektu należy uzyskać akceptację projektantów.  
  
1.5.3.Dokumentacja związana Niezależnie od dokumentacji – przed przystąpieniem do danego rodzaju robót muszą być sporządzone następujące dokumentacje 
uzupełniające: - rysunki warsztatowe konstrukcji stalowej, - technologia spawania, - ogólny projekt organizacji budowy - projekt organizacji montażu. Projekt 
technologii spawania powinien być opracowany przez specjalistę spawalnika i zawierać między innymi: - dobór parametrów spawania w dostosowaniu do 
przyjętej technologii spawania (spawanie ręczne, półautomatyczne, automatyczne) zarówno dla prac warsztatowych jak i dla prac montażowych, - określenie 
kolejności spawania w aspekcie ograniczenia do minimum odkształceń i naprężeń spawalniczych, a także najdogodniejszego dostępu do spoin. Wszystkie 
dokumentacje uzupełniające winne być uzgodnione  z autorskim biurem projektów.  
  
  
2. Materiały Do wykonania całości konstrukcji należy zastosować stale gatunków St3S, St3SX, St3SY i R35 – zgodnie z rysunkami. Stal wbudowana w 
konstrukcję musi posiadać atest hutniczy.  
  
3. Sprzęt  
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SO – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 3.  
  
3.2.Sprzęt do wykonania konstrukcji stalowych  
  
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.  
  
4. Transport  
4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu  
  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 4.  
  
4.2.Transport konstrukcji stalowej Wysyłki elementów montażowych można dokonywać dopiero po wykonaniu zabezpieczeń antykorozyjnych w zakresie 
przewidzianym do wykonania w wytwórni. Konstrukcja powinna być załadowana na środki transportowe w taki sposób, aby podczas transportu zapewniona była 
stateczność elementu oraz wykluczona możliwość ich uszkodzenia.   
  
5. Wykonywanie robót  
5.1.Ogólne zasady wykonania robót  
  
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 5.  
  
5.2.Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą 
wykonywane roboty.  
5.3.Zalecenia przy wykonywaniu konstrukcji. 5.3.1.Wykonawstwo warsztatowe. (1) Cięcie materiału Cięcia elementów mo zna dokonywać gazowo (tlenowo) przy 
użyciu urządzeń automatycznych lub półautomatycznych. Arkusze nie obcięte w hucie naleźy obcinać co najmniej 20 mm z każdego brzegu, ostre brzegi należy 
wyrównać i stępić przez wyokrąglenie. Przy cięciu tlenowym można pozostawić bez obróbki te brzegi, które mają być poddane przetopieniu w następnych 
operacjach spawania.   
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(2) Prostowanie i gięcie elementów Prostowanie na zimno na walcach i prasach jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy promienie krzywizny R są mniejsze niż 
graniczne dopuszczalne wartości podane w normie PN-B-06200. Nie dopuszcza się odkształcania na zimno elementów ze stali o grubości ponad 12mm. W 
przypadkach, gdy nie zachodzą warunki jw. prostowania należy dokonywać na gorąco po podgrzaniu do temperatury kucia i zakończyć w temperaturze nie 
niższej niż 950oC. Obszar nagrzewania materiału powinien być 1,5 do 2 razy większy niż obszar odkształcony Chłodzenie elementów powinno odbywać się 
wolno, w temperaturze otoczenia nie niższej niż 5oC bez użycia wody. Po wyprostowaniu należy sprawdzić, czy nie wystąpiły pęknięcia w materiale i spoinach.  
  
(3) Przygotowanie elementów do spawania Ukosowanie brzegów elementów można wykonywać ręcznie, mechanicznie lub palnikiem tlenowym usuwając 
zgorzeliny i nierówności. Powierzchnie brzegów powinny być na tyle gładkie, aby parametry charakteryzujące powierzchnie cięcia wg PN-M.-69774 nie były 
większe niż dla klasy 2-2-2-2, a przy głębokim przetopie materiału rodzimego nie większe niż klasy 3-3-3-3. Dopuszczalna nieliniowość cięcia ręcznego wynosi 
20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm. Krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez 
oszlifowanie) na głębokość 1 mm. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z PN-M.-69014 oraz PN-M.-69015.  
  
(4) Roboty spawalnicze Należy wykonać zgodnie z wymogami normy PN-B-06200 oraz opracowaną technologią spawania. Konstrukcje stalowe zaliczone są I 
klasy konstrukcji spawanych.  
  
5.3.2.Przechowywanie konstrukcji Konstrukcję na placu budowy należy układać na podkładach izolujących ją od bezpośredniego stykania się z gruntem i wodą. 
Konstrukcję należy ta układać, aby nie dopuścić do gromadzenia się wewnątrz niej wód opadowych lub śniegu oraz zapewnić jej stateczność i zabezpieczyć 
przed trwałym odkształceniem.  
  
5.3.3.Montaż konstrukcji na budowie - Prace montażowe należy prowadzić zgodnie z projektem organizacji montażu opracowanym przez wykonawcę. - Przed 
przystąpieniem do robót przy scalaniu elementów wysyłkowych, całość konstrukcji ustawiona na fundamentach winna być poddana regulacji i sprawdzeniu 
niwelacyjnemu zgodności kształtu z wymogami dokumentacji projektowej. - Przed przystąpieniem do usuwania podparć montażowych należy dokonać kontroli i 
odbioru wszystkich połączeń montażowych.  
  
  
6. Kontrola jakości robót  
 
  
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót  
  
Zasady ogólne kontroli jakości robót podano w ST – 1.0. "Wymagania ogólne" pkt 6.  
  
6.2.Kontrola jakości robót Konstrukcja stalowa podlega kontroli w następującym zakresie; - bieżącej kontroli wykonawstwa w wytwórni - sprawdzenia stopnia 
czystości konstrukcji przed przystąpieniem do robót malarskich - bieżącej kontroli prac montażowych - kontroli jakości spawania.  
  
6.3.Kontrola konstrukcji stalowej 1.Dostarczone na budowę elementy konstrukcji stalowej powinny byś odebrane komisyjne pod względem: - kompletności 
dostawy, - zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, - pod względem stanu technicznego, - zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni, - 
kompletności dokumentacji, - wymagane tolerancje wytwarzania konstrukcji stalowej podane są w Tablicach 4, 5, 6, 7 i 8 PN-B-06200. 2.Do każdej partii 
dostarczonych elementów i akcesoriów powinno być dołączone przez producenta zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom 
technicznym podanym w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 3.Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań 
nie należy wbudowywać w obiekty. Ewentualne niewielkie usterki techniczne powstałe w czasie transportu lub składowania, należy usunąć przed montażem.   
  
6.4.Tolerancja wymiarów  
6.4.1.Uwagi ogólne  Podane niżej tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej.  
  
6.4.2.Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji.  
1.W zakresie montażu konstrukcji stalowej:  
  
- sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, - wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, sprawdzenie wielkości odchyłek w 
stosunku do wielkości określonych w projekcie -  sprawdzenie poprawności wykonania połączeń, styków montażowych i kotwienia,  - sprawdzenie wpisów w 
Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów montażu (podlewki, regulacji, stężenia itp.) - tolerancje i dopuszczalne odchyłki elementów stalowych wg 
PN-B-06200: # usytuowanie w planie osi słupa w poziomie stopy:   +/- 5mm # odległość między sąsiednimi słupami:     +/- 10mm # położenie słupa na poziomie 
fundamentów i pięter względem prostej łączącej sąsiednie fundamenty:      +/- 5mm # pochylenie słupa między poziomami sąsiednich stropów:   +/wysokość/500 
# pochylenie słupa jednokondygnacyjnego:    +/- wysokość/300 # położenie połączenia belki ze słupem w osi:    +/- 5mm # poziom belki:        +/- 10mm # różnica 
poziomów na końcach belek - mniejsza z wartości: długość/500 lub 10mm  
 
  
# poziomy sąsiednich belek:       +/- 10mm # odległość między sąsiednimi belkami:     +/- 10mm  # poziomy sąsiednich stropów:      +/- 10mm -    dopuszczalne 
odchyłki szyn i belek podsuwnicowych wg PN-B-06200 • lokalna odchyłka szyny od prostej:    poziomo  +/-1mm/2m. • pionowo:        +/-mm/2m. • różnica 
poziomów szyny na długości L między podporami:  L/1000 lub 10mm • mimośrodowość szyny względem środnika:  +/-0,5 grub. środnika > 12mm • +/-6mm przy 
grub. środnika:     < 12mm • nachylenie główki szyny do poziomu:   kąt = +/- 1/100arc • uskok w styku szyn:     0,5mm  
  
2.W zakresie połączeń śrubowych:  
  
- zastosowanie w połączeniach właściwych śrub, - jakość wyrobów śrubowych, - przygotowania powierzchni styku, - sprawdzeniu szczelności połączenia 
śrubowego szczelinomierzem, - sprawdzenie wielkości skręcenia śrubami sprężającymi dokonuje się w ilości 10% śrub, a jeżeli liczba śrub jest mniejsza niż 20 – 
dwa połączenia, - sprawdzenia połączeń śrubowych należy dokonać zgodnie z PN-B-06200.  
  
3.Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie i potwierdzona odpowiednim protokołem. 
  
7. Odbiór robót Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną oraz pisemnymi decyzjami inspektora nadzoru.  
  
7.1.Odbiór robót warsztatowych 1.Odbiory częściowe - odbiór warsztatowo wykonanej konstrukcji  
 
- odbiór scalania konstrukcji na montażu 2.Odbiór końcowy - podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: • atestację materiałów • sprawdzenie zgodności wykonania 
z dokumentacją techniczną i rysunkami warsztatowymi • sprawdzenie podstawowych wymiarów geometrycznych • sprawdzenie zachowania dopuszczalnych 
tolerancji wykonania • sprawdzenie wyników kontroli spoin i kontroli ich szczelności • sprawdzenie prawidłowości wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. - 
Odbiór zakończony winien być sporządzeniem protokołu, do którego należy dołączyć wszelkie niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań, itp.), a także 



 
42 

 

świadectwo jakości wykonania wystawione przez wytwórcę.  
  
7.2.Odbiór robót montażowych Zakres odbioru jest taki sam jak przy odbiorze konstrukcji w wytwórni.  
  
7.3.Odbiór końcowy Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez inspektora nadzoru w Dzienniku Budowy zakończenia robót montażu 
konstrukcji stalowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. Zakres czynności odbioru końcowego określony jest w PN-B-
06200, specyfikacji Wymagania Ogólne oraz w Kontrakcie.   
  
8. Podstawa płatności Wyłączono z zakresu opracowania.  
  
9. Przepisy związane • PN-B-03200  Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
  
• PN-B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania    techniczne przy odbiorze.  
  
• PN-H-84018  Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki.  
  
• PN-H-92120              Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwykłej   jakości i niskostopowej.  
  
• PN-H-93000              Stal węglowa niskostopowa. Walcówki, pręty i kształtowniki   walcowane na gorąco.  
  
• PN-M.-69014              Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.  
  
• PN-M.-69015              Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych.     Przygotowanie brzegów do spawania.  
  
• PN-M.-69016              Spawanie w osłonie dwutlenkiem węgla stali węglowych i     niskostopowych. Przygotowanie brzegów do spawania.  
  
• PN-M.-69430              Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i      napawania. Ogólne wymagania i badania.  
 
• PN-M.-69433              Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali    niskowęglowych i stali niskostopowych o podwyższonej    wytrzymałości.  
  
• PN-M.-69703             Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
  
• PN-M.-69770             Radiologia przemysłowa. Radiogramy spoin czołowych w   złączach doczołowych ze stali. Wymagania jakościowe i                                              
wytyczne wykonania.  
  
• PN-M.-69772             Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwości złączy spawanych a       podstawie radiogramów.  
  
• PN-M.-69775             Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenia klasy        wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
I ODBIORU ROBÓT  

dla 

„Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa  

zabytkowego dworu w Skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego” 

 
 
 

SST-01 
 
Roboty instalacyjne branży sanitarnej 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nazwa i adres budowy: 
 

M. Skrzynki, Gm. Stęszew, Plac Parkowy 1 
 

Działki 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19 
 
 

 

2. Nazwa inwestora oraz jego adres: 
 
 

 

POWIAT POZNAŃSKI 
 

 

UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracował: mgr inż. Sławomir Lebica 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 
 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót 
instalacyjno-sanitarnych w zakresie remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy na obiekcie zabytkowego dworu w Skrzynkach. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyższych robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót instalacyjno-sanitarnych. W zakres tych robót 
wchodzi demontaż, montaż oraz wybudowanie następujących materiałów: 
 
ROBOTY DEMONTAŻOWE: 
 
instalacja c.o. 
instalacje wod-kan 
instalacja wentylacji 
zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej, drenażowej i kanalizacji sanitarnej. 
 
ROBOTY MONTAŻOWE: 
 
instalacja c.o. grzejnikowa 
montaż nowej kotłowni gazowej wraz z instalacją gazową 
instalacja wod-kan 
urządzenia i armatura wod-kan 
instalacja wentylacji 
instalacja hydrantowa, 
instalacje zewnętrzne wraz z wykonaniem zbiorników wody pożarowej 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. Wszystkie prowadzone prace należy bezwzględnie wcześniej uzgadniać z Inwestorem oraz Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 
 
1.4.1. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji projektowej. Na 
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone 
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.2. Dokumentacja projektowa 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet SST. Dokumentacja projektowa będzie 
zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 
dokumentacją projektową i SST. 
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST powinny być uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach 
określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, 
a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 
Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej i /lub w SST to należy przyjąć przeciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót. 
 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby 
cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych.W przypadku, gdy materiały lub 
roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub SST, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpowiednie potrącenia od ceny umownej, zgodnie 
z ustaleniami szczegółowymi umowy. 
 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały i roboty nie zostaną zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie rozebrane 
 
zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenia placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru 
końcowego robót. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
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zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane pożarem wywołanym w efekcie realizacji Robót, przez 
personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie na skutek zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać 
się z wbudowanych materiałów do wód powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, 
niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej lub 
prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed 
powstaniem uszkodzenia. 
 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia terenu, przewodów, rurociągów, kabli te letechnicznych itp., 
których położenie było wskazane przez Zamawiającego lub ich właścicieli. 
 
Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urządzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót 
zasięgnąć od ich właścicieli danych odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
 
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy 
lub zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące 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 powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzen ia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 
 
1.4.9. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem pojazdów związanym z wykonywaniem Robót i naprawi lub wymieni 
wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny. 
 
1.4.10. Ochrona i utrzymanie Robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę i utrzymanie Robót oraz za wszelkie materiały i sprzęt używany podczas wykonywania Robót od daty 
przekazania placu budowy do chwili Odbioru końcowego i przekazania obiektu zgodnie z zapisami umowy. Wykonawca podczas realizacji Robót jest 
odpowiedzialny za mienie Zamawiającego przekazane wraz z placem budowy. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie Robót w zadowalającym stanie, to na 
polecenie Zamawiającego rozpocznie roboty 
utrzymaniowe nie później, niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia. W przeciwnym przypadku Zamawiający może wstrzymać Roboty. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Źródła uzyskania materiałów 
Do wykonania przebudowy i modernizacji budynku stacji uzdatniania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Elementy stalowe 
oczyścić mechanicznie do II-go stopnia czystości. Pomalować dwukrotnie farbą podkładową oraz jednokrotnie farbą nawierzchniową. 
 
Wszystkie materiały 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. 
 
Materiały zastosowane do wykonania instalacji wodociągowej, oraz armatura, urządzenia i wyposażenie powinny mieć świadectwo Państwowego Zakładu 
Higieny o dopuszczeniu 
 
do kontaktu z wodą do picia. Rury instalacyjne, armatura i urządzenia muszą posiadać odpowiednie Aprobaty Techniczne, Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
oraz certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną. Przewody wody zimnej i ciepłej wykonać należy z rur stalowych 
ocynkowanych ( rozprowadzenie wody do hydrantów) oraz PEx (zimna oraz ciepła woda użytkowa). Instalację wyposażyć w armaturę, zgodnie z wymaganiami 
dokumentacji projektowej. Przewody zimnej,ciepłej oraz cyrkulacji wody należy zaizolować otuliną z pianki poliuretanowej grubości 9 
 
lub 20 mm. 
Montaż urządzeń 
 
Montaż urządzeń należy dokonać zgodnie z instrukcją obsługi każdego urządzenia. Podczas montażu urządzenie musi być właściwie wypoziomowane , oraz 
zapewniony dostęp do serwisowania i wymagany odstęp od ściany i stropu . Podłączenie instalacji elektrycznej powinna wykonywać osoba o odpowiednich 
kwalifikacjach , zaznajomiona z instrukcją montażu. Podłączenie kabla zasilającego i wyłącznika głównego oraz automatyki należy wykonać zgodnie ze 
schematem elektrycznym. 
 
Rury w instalacji wod-kan 
 
a). rury miedziane lub PEx, dopuszczone do kontaktu z wodą pitną zgodne z normą PN-EN 1057, łączenie rur za pomocą lutowania miękkiego, pod posadzką 
za pomocą lutu twardego lub zacisków systemowych. 
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b). rury kanalizacyjne kielichowe z PVC-U spełniające wymogi normy PN-EN 1329-1:2001 i PN-EN1329- 
 

-  
c). rury kanalizacyjne PE wg wymagań normy PN-EN 1519-1:2002 i PN ENV 1519-2:2002 
 
Armatura 
 
a). baterie umywalkowe i zlewozmywakowe jednouchwytowe, z głowicą ceramiczną perlatorem, niklowane Φ 15 mm spełniające wymogi normy PN-78/M-
75114, przy bateriach stojących montować zawory odcinające nadtynkowe, kątowe 
 
b). baterie natryskowe jednouchwytowe, mieszające z głowicą ceramiczną, eko przyciskiem zaworami mimośrodowymi, filtrami wewnątrz baterii, zaworami 
zwrotnymi, głowica natrysku ruchoma z chromu, ramię natrysku z chromu- w natryskach ogólnych zamontowane pod kątem do ściany 
 
c). baterie natryskowe-automatycznie wyrównująca ciśnienie i ciepłotę wody z funkcją przeciwpoparzeniową, z zestawem natryskowym przesuwnym, z 
wylewką kolor chrom 
d). zawory czerpalne ze złączką do węża Φ 15 mm spełniające wymogi normy PN-75/M-75208 
 
e). zawory odcinające kulowe, obudowa-mosiądz niklowany, gniazdo uszczelniające PTFE, kula mosiądz chromowany 
f). zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA, korpus i gniazdo mosiężny, sprężyna i pierścień mocujący-stal 
 
nierdzewna, ciśnienie nominalne 10bar. 
g). filtr siatkowy z zaworem upustowym o średnicy otworów sitka 500mikronów 
h). hydranty p.poż zgodne z normą PN-EN 671-1. elementy: -szafka hydrantowa o wymiarach 
 
700x650x2500mm. ze zwijadłem i osią wodną z blachy stalowej, lakierowanej farbą proszkową - 
 
zawór hydrantowy -wąż tłoczny półszytwny o średnicy Φ25mm. długości 20mb. zakończony prądownicą o strumieniu rozproszonym PWh-25 wg PN-EN 671-
1 -zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczony na drzwiczkach -drzwiczki z okienkiem z pleksi 
 
Armatura sanitarna powinna spełniać wymagania techniczne zawarte w normie PN-EN 200, PN-93/M-750020, PM/M-75110-11, PN/M-751113do19, PN/M 
75123do26, PN/M-75144, PN/M75147, PN/M-75150, PN/M75167, PN/M75172, PN/M75180. PN/M75206. 
Przybory i urządzenia sanitarne 
 
a). wpusty ściekowe (kratki) Φ 50 mm z kołnierzem izolacyjnym, teleskopowy wkład, nierdzewna kratka, spełniające wymogi normy PN-EN 1253-

 
b). rury wywiewne PVC Φ110 mm spełniające wymogi normy PN-88/C-89206 
 
● piasek gruboziarnisty Φ3 ÷ 5 mm – warstwa o grubości 50 cm, Zagęszczanie obsypki powinno być wykonane warstwami : 
20 cm – przy zagęszczaniu ręcznym 
50 cm - przy zagęszczaniu mechanicznym 
Zbiorniki wody pożarowej 
Zbiorniki wody pożarowej, stalowe prefabrykowane o łącznej pojemności 150 m3. 
 
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, lub w projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi powinien dokumentacji pro jektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
 
Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
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 Nadzoru. 
 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor 
Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 
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. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki 
badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczone właściwymi normami. 
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Polecenia Inspektora Nadzoru 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. 
 
5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
5.1. 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, 
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. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 
5.3. 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. 
 
5.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał 
Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po zakończeniu budowy. 
 
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru 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. 
 
5.6,. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru 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 certyfikacji ą określoną w pkt ,które spełniają wymogi ST. 
 
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 Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
 
5.7. Dokumenty budowy 
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 jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
 
 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. 
 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi Nadzoru 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. 
2) Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
5.8 Zakres kontroli 
 
Badania w czasie prowadzenia Robót polegają na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na bieżąco, w miarę postępu Robót, jakości używanych przez 
Wykonawcę materiałów i zgodności wykonywanych Robót z dokumentacją projektową i wymaganiami ST. W szczególności obejmują: – badanie dostaw 
materiałów – kontrolę prawidłowości wykonania Robót – kontrola poprawności wykonania i skuteczności uszczelnień, – ocenę estetyki wykonanych robót 
 
Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodności dostarczonych przez 
Wykonawcę dokumentów dotyczących stosowanych materiałów z wymogami prawa i Norm. 
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6. ODBIÓR ROBOT 
 
6.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu; odbiorowi 
częściowemu; odbiorowi końcowemu. 
 
6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a 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. 
 
6.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
6.4. Odbiór końcowy robót 
6.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
 
Odbiór końcowy 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 Nadzoru. 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, ocen ie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
6.4.2. 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: dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy ł ew. 
uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki; wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 
deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników 
badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ; rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 
protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
6.6. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji „Wymagania ogólne”. 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 
7. Przepisy związane 
Roboty należy wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych. 
 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 
 
PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania. 
 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.. 
 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania. 
 
PN-88/M-54901.01 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych. Wymagania i badania. 
 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
 
PN-EN 1717:2002 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapobiegających 
zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny. 
 
PN-B-02421 
 
lipiec 2000 Izolacja cieplna rurociągów armatury i urządzeń. Wymagania i badania. 
 
Atest higieniczny 
 
HK/W/0274/01/2000 Zawory antyskażeniowe firmy SOCLA PN-82/M-01600 Terminologia. Armatura przemysłowa 
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PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco, ogólnego stosowania 
 
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
 
PN-H-74200:1998 "Rury stalowe ze szwem gwintowane" 
 
PN-EN 545:2002 "Rury i kształtki z żeliwa do rurociągów wodnych" 
 
PN-EN 1401-1:1999 "Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) 
(PVC-U) do odwadniania i kanalizacji" 
 
PN-78/M-75114 „Armatura domowej sieci wodociągowej - Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe" 
 
PN-75/M-75208 „Zawory wypływowe ze złączką do węża" 
 
PN-93/M-7502  „Armatura sanitarna - zawory" 
 
PN-EN 1253-1÷4:20002 „Wpusty ściekowe w budynkach" 
 
PN-88/C-89206 „Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu" 
 
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-76/C-89202 Kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu do rur ciśnieniowych PN-
76/C-89204 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i badania 
 
PN-ISO 8361-2:1994 Rury i kształtki z termoplastycznych tworzyw sztucznych – Chłonność wody - Warunki badania rur i kształtek z niezmiękczonego 
poli(chlorku winylu) (PVC-U) 
 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elementów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających – Część 1 
(Guma) 
 
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
PN-EN12842:2002 (U) Kształtki z żeliwa sferoidalnego do systemów przewodowych z PVC-U lub PE-Wymagania i metody badań. 
 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania. 
 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz obowiązujące normy techniczne. 
PN-EN-12106:2002 System przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Rury z polietylenu (PE). 
 
Metoda badania wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne po zastosowaniu zacisku. 
 
PN-EN 921+AC Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych Rury z tworzyw termoplastycznych 
 
ISO/TR 9080 Oznaczenie wytrzymałości na wewnętrzne ciśnienie w stałej temperaturze. 
 
PN-EN ISO 9969:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych – Oznaczenia sztywności obwodowej. 
 
ISO/TR 10358 Odporność chemiczna tworzywowych elementów składowych. 
 
PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienie z elastomerów – Wymagania materiałowe dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających- Część 1: 
Guma. 
 
PN-92/B-10735 Kanalizacje. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-M49060:1980 Maszyny i urządzenia. Wejścia i dojścia. Wymagania. 
 
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
 
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacje. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
 
PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzywowych do odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli. Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 
 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania. 
 
PN-79/B-12634 Wyroby ceramiczne. Umywalki. 
 
PN-81/B-12632/AZ1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary ( Zmiana Az1) PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
 
PN-85/M-75178.00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i Badania. PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania 
i badania przy odbiorze. PN-78/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne Kompakt. Wymagania i badania. PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. 
Pisuary 
 
PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania 
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PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania odbiorze. PN-B--02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami 
 
przeponowymi. Wymagania. 
 
PN-82/M-74101 Zawory bezpieczeństwa. Wymagania i badania 
 
PN-87/M35801 Kotły parowe i wodne. Manometry. 
 
oraz inne obowiązujące PN(EN-PN) 
 
Rozporządzenia i warunki techniczne: 
 
Dz.U. Nr 1455 z 2015 ze zm. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych 
 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
 
Dz.U. Nr 120 z 2003, poz. 1126 Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót 
 
budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 
Dz.U. Nr 47 z 2003 Rozporządzenie z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych: cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych – Warszawa 1988 r. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych wydane przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacyjnej –Warszawa 1994 r. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. Wydanie II. Warszawa 2000r 
Poradnik „Instalacje wodociągowe, gazowe ogrzewcze z miedzi praca zbiorowa Wrocław 2000r oraz „Wewnętrzne instalacje wodociągowe,ogrzewcze i 
gazowe z rur miedzianych- wytyczne stosowania i projektowania”. Praca zbiorowa pod redakcją Andrzeja Góreckiego Wrocław,1999. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
 
 

                                   CPV 45216112-2; 45310000-3 

 
 
 
 
 

Instalacje elektryczne 

 
 

                                                 ST 0101      

 
 
 
 
INWESTOR : POWIAT POZNAŃSKI  
                         UL. JACKOWSKIEGO 18 
                         60-509 POZNAŃ 
 
 
 
 

 

 
 
                     SPIS  TREŚCI 
 
1.  WSTĘP 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
1.2.  Zakres stosowania ST  
1.3.  Zakres robót objętych ST  
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5.6.  Odbiór frontu robót            
5.7.  Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami   
5.8.  Wymagania wobec wykonawcy     
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE – ZABYTKOWY DWÓR W SKRZYNKACH 
 

1.  WSTĘP 
 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb zabytkowego dworu w Skrzynkach gmina 
Stęszew. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1,  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym 
 
W zakres prac wchodzą:  

 
- tablice rozdzielcze nn, 
- wewnętrzne linie zasilające,  
- instalacja oświetlenia podstawowego,  
- instalacja oświetlenia awaryjnego,  
- instalacja gniazd wtyczkowych, 
- instalacja odbiorników technologicznych, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, 
- instalacja piorunochronna 
- system ochrony przeciwprzepięciowej, 
- system ochrony przeciwporażeniowej, 
- instalacja domofonowa, 
- instalacja strukturalna IT, 
- instalacja kontroli dostępu KD, 
- instalacja kamer -CCTV, 
- system sygnalizacji pożaru SSP 
 
 
 

1.4.  Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Przez obiekty budowlane należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 

technicznymi  
 
1.4.2. Przez budynek należy rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z  
           gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada  
           fundamenty i dach 
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1.4.3.  Mowa o budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  

 
1.4.4. Mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 
1.4.5. Mowa o remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 

robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji 

 
1.4.6.  Mowa o urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane 

z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem 

 
1.4.7. Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
 
1.4.8.  Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć  
            tytuł prawny wynikający z prawa własności , użytkowania wieczystego, zarządu,  
           ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  
           uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
 
1.4.9.  Przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego 

 
1.4.10. Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i końcowych, a 
w miarę potrzeby rysunkami i opisami służącymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi  

 
1.4.11. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi  

 
1.4.12. Przez teren zamknięty należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego 
 
1.4.13. Przez aprobatę techniczną należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą 

jego przydatność do stosowania w budownictwie 
 
1.4.14. Przez właściwy organ należy rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego 
 
1.4.15. Przez wyrób budowlany należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 

wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 
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1.4.16. Przez organ samorządu zawodowego należy rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów 

1.4.17. Przez dziennik budowy należy 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 

 
1.4.18. Przez kierownika budowy należy rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, 

upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

 
1.4.19. Przez materiały należy 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 

 
1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych 

 
1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru należy rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy 

 
1.4.22. Przez projektanta należy rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 

dokumentacji projektowej 
 
1.4.23. Przez przedmiar robót należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 

technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych 

 
1.4.24. Przez ustalenia techniczne należy rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

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

Dokumentacją Projektową ‚ specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ( 
wg zapisów w Dzienniku Budowy ), oraz z Polskimi Normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć 
jedynie zastąpienia projektowanych materiałów innymi, o zbliżonej charakterystyce i trwałości. Zmiany 
nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, oraz zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej.  
 
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, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  
          projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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          Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 

zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową dostarczoną przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
         Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji 

         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

          W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

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

          W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
          Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 

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 przeciwpożarowa 
 
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i 

pod jego poziomem. 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 przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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          Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy ( zgodnie z informacją BIOZ ). 
          Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. 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. 
 
 

2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania  

 
Stosować materiały z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi 

odpowiadające Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu „ Wykonawca winien uzyskać akceptację 
Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w 
sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi,, o których mowa w SST. 
 
2.2.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń  
 
2.2.1.  Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i 

ilościowym odbiorem tych materiałów. Odbioru i przejęcia można dokonać w zakładzie 
produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym spedytora, w magazynie budowy lub 
bezpośrednio na budowie. 

2.2.2.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nie używane, a 
materiały używane mogą być zastosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

2.2.3.  Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w 
projekcie technicznym oraz odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisom 
dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych i określonym warunkom technicznym. 

           Przy określeniu numeru katalogowego wyrobu, urządzenia lub materiału należy go bezwzględnie 
dostarczyć wg opisu katalogowego. 

            Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za 
pisemną zgodą projektanta i inwestora. 

2.2.4  Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymagane są świadectwa jakości, karty 
gwarancyjne, certyfikaty lub protokoły odbioru techniczne należy dostarczać z wymienionymi 
dokumentami.  
 

2.2.5.  Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i 
zgodności z danymi wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów oraz 
wyrywkowo jakość wykonania stwierdzając brak uszkodzeń. 

 
2.2.6.  W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 

jakość wykonania robót materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom. 
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2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, 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. 
 
2.3.1. Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach 

zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 
2.3.2. Kształtowniki stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu chroniąc przed 

uszkodzeniami mechanicznymi i korozją. 
 
2.3.3.  Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać wymagań – rury 

instalacyjne stalowe składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego 
wymiaru przegrodach w wiązkach w pozycji pionowej 

            - rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych o temperaturze nie niższej niż -15st.C i nie wyższej niż +25stC w pozycji pionowej 
w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych z dala od urządzeń grzewczych 

            - rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać w kręgach 
zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kręgi w liczbie nie większej 
niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

            - przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
            - kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach (krótkie odcinki dopuszcza się 

składować w kręgach ), a bębny powinny być  umieszczone na utwardzonych podłożach 
           - osprzęt kablowy należy składować w pomieszczeniach 
           - silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. Należy składować w 

pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podłodze lub 
drewnianych podkładach  

            - wyroby metalowe – druty, linki, kształtowniki itp. Składować w pomieszczeniach suchych z 
zabezpieczeniem przed korozją 

            - narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych o odpowiedniej 
temperaturze i przewietrzanych, które należy chronić przed korozją 

            - sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na oddzielnych półkach 

           - akumulatory należy przechowywać i transportować zgodnie z wytycznymi producenta 
           - farby, lakiery, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zastosowaniem 

stosownych przepisów p-poż. 
            - gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie 

do tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach 
            - cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią 
            - cegłę, przykrywy kablowe itp. należy składować w sposób uporządkowany na placu ( bez 

przykrycia dachem )zabezpieczając przed opadami i oblodzeniem 
            - prefabrykaty betonowe jak słupy itp. należy magazynować na placach składowych poziomo 

obok siebie, na przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych przekładkach 
odległych co 1/5 długości słupa 
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2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
 
2.5.  Warunki równoważności              

 
Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw oświetleniowych itp. 

innego typu lub producenta niż wskazane w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych. 
 
2.5.1. Zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe :  
 

- oprawy oświetleniowe – o nie gorszych parametrach oświetleniowych, porównywalnych wymiarach, 
kształcie ( parametry oświetleniowe udowodnić wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków ) 
- źródła światła – o zbliżonych parametrach fotometrycznych i trwałości 
- system oświetlenia awaryjnego – jednolity dla całego obiektu 
- rozdzielnice – obudowy z materiałów przewidzianych w projekcie przy porównywalnych gabarytach 
- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – jednolite dla całego obiektu 
- osprzęt – wykonany z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych parametrach 
technicznych 
- listwy, kanały instalacyjne – wykonane z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych 
parametrach technicznych 
 

3.  SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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.  

 
3.1. Liczba i wydajność sprzętu winna gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową 

 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien spełniać normy ochrony środowiska i 
przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
 
3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 
nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 
4.  TRANSPORT  
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4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 
negatywnie na stan i jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się szczególnych środków 
transportu. Materiały zaleca się przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta i chronić przed 
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na uszkodzenia izolacji przewodów.  

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

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 
osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 
 

4.3. Transport materiałów          
 

W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy 
przestrzegać w szczególności : 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio 
zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, 
przekaźniki itp. mniej odporną na wstrząsy i drgania 
- urządzenia i aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając na uderzenia, ubytki 
lub uszkodzenia 
- przy transporcie wyłączników, dławików, transformatorów należy stosować się do zaleceń 
producenta co do sposobu mocowania lin oraz załadunek i wyładunek przeprowadzać za 
pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią 
- transport elementów urządzeń rozdzielczych powinien odbywać się za pomocą lin 
mocowanych w węzłach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowanie do oszynowania,  
aparatury jest niedopuszczalne ) 
- zaleca się dostarczanie urządzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowisko montażu 
bezpośrednio przed montażem celem uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
- w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska 
 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT  
 
 
5.1.  Wymagania ogólne  
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót 
elektrycznych powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę zarządzającą, oraz odpowiednią ilość 
pracowników z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i bezpiecznego 
ukończenia robót na odpowiednim poziomie. 
 

5.2.  Trasowanie  
 

Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej 
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej.  
 

5.3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną  
            ofertową  
 
5.3.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy 
5.3.2. Opracowanie planu BIOZ 
5.3.3. Szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac 
5.3.4. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do 

wykonywania prac 
 
5.4. Ustanowienie kierownika robót 
 
5.4.1. W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe do ich 

prowadzenia ustanawia się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej 
specjalności robót 

5.4.2. Kierownik robót powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej 
funkcji 

 
5.5. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
 
5.5.1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy 

obowiązkowe jest prowadzenie dziennika budowy 
5.5.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy 
dokument i jest wydawany przez właściwy organ administracji państwowej. 

5.5.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy 
zapis powinien być opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i 
nazwiska, stanowiska służbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem 
powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis dotyczy, co powinno być 
potwierdzone podpisem tej osoby. 

5.5.4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy (robót) 
oraz następującym osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami : 
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 
- majstrom 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy 
- pracownikom służb bhp 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót 
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5.5.5    Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie  
            odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
            Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące  
            podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy  
            uprawnionym organom. 
 
5.6. Odbiór frontu robót 
 
5.6.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem 

budowlanym, gdzie będą prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu 
robót 

5.6.2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokółu. 

5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być 
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi 
późniejszymi zmianami umowy. 

5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan 
urządzeń podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie. Że 
w danym terenie nie ma żadnych urządzeń podziemnych 

5.6.5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych 
do wykonania.  

 
5.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być 

dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego począwszy od projektowania a 
kończąc na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji 

5.7.2. Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robot lub ich etapów oraz powinien tak być uzgodniony, aby 
zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie 
umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót specjalistycznych. 
 

5.8.  Wymagania wobec wykonawcy      
 

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierować osoba posiadająca wymagane Prawem Budowlanym 
uprawnienia budowlana i będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
5.8.2. Osoby wykonujące prace wymagające potwierdzonych kwalifikacji w zakresie eksploatacji 
urządzeń, instalacji i sieci na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny legitymować się 
zaświadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpowiednio : dla dozoru i eksploatacji dla 
wymaganego zakresu prac oraz napięcia 
5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co zostało 
narysowane, opisane, objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania 
instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady wykonania kontroli robót  
 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z zamówieniem i dokumentacją 
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projektową. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan izolacji przewodów Kontrola jakości powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za 
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z 
wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzić badania.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do badań materiałów oraz robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia 
te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
 
6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, 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. 

 
6.4. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż trzy dni od ich uzyskania wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy i dokumentacji projektowej na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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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 niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje - atesty 

 
6.6.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w umowie i dokumentacji projektowej 
6.6.2. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w 
sposób jednoznaczny jej cechy  
6.6.3. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań, których kopie będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru 
6.6.4. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona 
niezgodność ich właściwości z umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i urządzenia zostaną 
odrzucone. 

 
6.7. Próby montażowe – rozruch 

 
6.7.1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem Wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót (próby montażowe) wraz z 
dokonaniem potrzebnych pomiarów ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i próbnym uruchomieniu 
poszczególnych fragmentów wykonanej instalacji. 
6.7.2. Szczegółowy zakres prób montażowych wynika z charakteru wykonanej instalacji  
6.7.3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy 
6.7.4. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub 
potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w 
celu uzyskania odpowiednich parametrów. Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac 
rozruchowych określa Zamawiający.  

 

7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać jako odbiory częściowe. Odbiór częściowy 
powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości ułożenia linii kablowych, oraz prawidłowość montażu i 
osadzenia słupów.  

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale 
Wykonawcy : 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 

 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
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Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
Odbiór robot 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 przeprowadzany niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu trzech 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 przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 

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

 
7.4. Odbiór końcowy 

 
7.4.1. 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 7.4.2. 

 
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 umową. 

 
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 
uzupełniających i robót poprawkowych. 

 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
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W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 
7.4.2. 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 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz 

geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne 
3. dzienniki budowy ( oryginał ) 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności ( atesty ) wbudowanych materiałów 
6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( przełożenie linii energetycznej ) oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 

8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawa płatności zgodnie z zapisami umowy. 
 

9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Dokumentacja projektowa 
 
9.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy  
9.1.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – część elektryczna 
9.1.3. Przedmiar robót  
 
 
 
9.2. Akty prawne 
 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących 
budowy a wynikających :  
 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami 
 
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne z późniejszymi zmianami 
 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej z późniejszymi zmianami 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. roku w sprawie warunków 
technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, tablicy 
informacyjnej oraz danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 
 
9.3. Normy 
 
PN-IEC 60364           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 61024           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-EN 50310:2002   Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z 
zainstalowanym sprzętem informatycznym 
PN-91/E-05010          Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych 
PN-76/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-E-90401   Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce 
polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/l kV.  
N SEP-E-001             Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  
                                   przeciwporażeniowa 
N SEP-E-004              Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-E-90184   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
                                    Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN 1838:2002      Oświetlenie awaryjne 
PN-E-06314   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  
PN-E-06305/00  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-86/E-05003/01     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/03     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/04     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                      Zasady ogólne 
 
PN-IEC/TS  61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                    Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i  
                                    uziemienia 
PN-IEC/TS  61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
                                    Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć 
PN-84/E-02033          Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60445:2002   Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
                                    z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne  
                                    zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady  
                                    systemu alfanumerycznego 
PN-E 60446:2002      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  
                                    cyframi 
PN-E-05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.  
PN-EN 60529:2003    Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP ) 
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PN-EN 50171:2002    Niezależne systemy zasilania 
PN-IEC 61239:2000   Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi     
                                   dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
PN-E-05009/41  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-E-05009/61  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-88/E-08501          Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01255          Barwy i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256          Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998   Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  
                                    ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
PN-E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.  
PN-E-06401/03  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe  

na napięcie nie przekraczające 0.6/1 kV.  
PN-B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-H-92325   Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  
PN-E-05204:1994      Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i  
                                    urządzeń. Wymagania  
PN-92/E-05202          Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe  
                                    / wybuchowe / 
BN-6774-04   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.           
BN-6774-0   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.  
BN-6112-28   Kit miniowy.  
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.  
BN-8836-02   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-6353-03   Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
BN-8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-3061-29   Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.  
BN-8872-01   Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw  

sztucznych. Ogólne wymagania i badania.  
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 Specyfikacja techniczna  SO 2 
 

REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane budowlanych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu 
w Skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo- konferencyjnego dla Powiatu Poznańskiego. 
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.1. Roboty konstrukcyjne. 
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu  zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 
1.3.3. Przyłącza wod-kan, instalacje wod-kan, gaz. 
1.3.4. Instalacja grzewcza. 
1.3.5. Instalacje elektryczne  
1.3.6. Roboty wykończeniowe. 
1.3.7. Roboty elewacyjne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie 
robót. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
1.4.5. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
1.4.6. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji 
Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy: 
Dokumentacja Projektowa powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe  powykonawcze, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z 
inspektora nadzoru. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone 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, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 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 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z. 
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone przez właścicieli), 
na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do 
wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
umowną. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
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uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 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 Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach 
pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych 
roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań powinien być ujęty w cenie za organizację Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia 
budynków w trakcie prowadzonych Robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
Inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru. inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
Potwierdzenia Zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
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Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania Robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami 
prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego. 

 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

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

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 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, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z 
wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej 
partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru  będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki: 

a) inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) inspektora nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia 
inspekcji i badań w tych miejscach. 

 
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, lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokół Placu 
Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 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. 
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Polecenia inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
 
6.2. 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. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i 
producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy. inspektor nadzoru, dokonując weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu 
laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. 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 w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.7. Dokumenty budowy 
(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 jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora 
nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 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 
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warunkami klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, 
-dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 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. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone przez niego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora 
nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

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

 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 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 inspektora 
nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 
Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy 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 nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy. 

7.4.2. 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. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy i Książki (oryginał). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych  

zgodnie z ST. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. 2018, poz. 963). 
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz funkcjonalno-użytkowego. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 1129) 
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Specyfikacja Techniczna SSB 2 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji dachu w ramach inwestycji pn.: Remont, 
zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
konstrukcji dachu i obejmują: 
1.3.1. Izolację przeciwwilgociową na ławach i na murach podziemia-poziomą 
1.3.2. Izolację przeciwwilgociową murów podziemia - pionowa 
1.3.3. Pokrycie dachu i opierzenia 
1.3.4. Ocieplenie stropodachu 
1.3.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży 
1.3.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia  
Papa termozgrzewalna  podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm   
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości - patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowania powierzchni 
2.2. Izolacja pionowa murów podziemia   
Płynna emulsja nierozwodniona 
Warunki dostawy – certyfikat na znak bezpieczeństwa B 
Transport i składowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej 
Kontrola jakości – gwarancją objęta jest jakość w ramach warunków sprzedaży i dostaw podanych przez producenta w karcie produktu (Instrukcja 28.6.99) i 
aprobaty technicznej 
2.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia  
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego z posypką 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Papa podkładowa wg PN-B-27620 
Warunki dostawy – papa musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, 
Transport i składowanie wg PN-B-27620:1998 
Kontrola jakości wg PN-B-27620:1998 
Blacha  
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg AT-15-3465/2000 i danych producenta 
Kontrola jakości – PN-83/N-03010 

Płyty dachowe z wełny mineralnej  
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – płyty należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach 
o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 

Blacha cynkowa utwardzana tytanem 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta 
2.4. Ocieplenie stropodachu - 
Wełna mineralna o łącznej grubości 20  cm w dwóch warstwach płyt o gęstości 150 kg/m3 

Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.3. ST  
2.5. Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży - 
Styropian  PS-E FS 20   
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999 
2.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Impregnat do zabezpieczenia przed korozją biologiczną drewna bezwonny przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Warunki dostawy - certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie - zgodnie z wytycznymi producenta 
Kontrola jakości - wg danych producenta  
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
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miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą wymagania 
ST jakość robót. Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma 
Jeśli istnieje taka konieczność podłoże należy zagruntować asfaltową emulsją anionową. Powierzchnia powinna być równa bez jakichkolwiek wgłębień i 
zgrubień, bez luźnych części. 
Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie konieczności prowadzenia prac podczas opadów 
należy stosować prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podłoża nie należy stosować roztworu smołowego. Szerokość zakładów arkuszy papy 
w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm. Papę można przyklejać po wyschnięciu roztworu gruntującego tj. nie wcześniej niż 24 godziny od 
naniesienia go na podłoże i nie później niż po 48 godzinach (aby uniknąć zapylenia powierzchni). Papę należy przyklejać do podłoża i sklejać między sobą 
metodą nadtapiania masy powłokowej od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu). Do klejenia papy należy stosować aparat palnikowy na gaz 
propan-butan. 
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia- pionowa 
Zasady wykonania robot przy użyciu emulsji bitumicznej zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta.. 
5.3. Pokrycie dachu budynków mieszkalnych 
Należy wykonać jako dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej. Papę należy układać pasami równoległymi do 
okapu. Opierzenia oraz rynny i rury spustowe układać zgodnie z wytycznymi producenta. Zakłady poprzeczne górnej warstwy pokrycia powinny być 
przesunięte o ½ szerokości arkusza w stosunku do zakładów w warstwie dolnej Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc połaci dachowej. 
W trudnych do obrobienia miejscach należy wzmocnić pokrycie dodatkową warstwą papy. Papy poszczególnych warstw pokrycia dachowego powinny być 
wywinięte na wystające pionowe elementy budynku na wysokość co najmniej 15 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem się. Płyty z wełny mineralnej układać 
szczelnie na blasze. Wytyczne montażowe dostosowane do typu użytej płyty. 
Pokrycie z płyt blachy trapezowej układać wg wytycznych producenta. 
5.4. Ocieplenie stropodachu 
Płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowo – jedna warstwa w płaszczyźnie rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe dla uniknięcia mostków termicznych na 
szerokości elementów drewnianych. Wytyczne montażowe dostosowane do typu użytej płyty. 
5.5. Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży 
Wykonać ze styropianu razem z ociepleniem całości budynku.  
5.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Wykonanie zabezpieczenia uzależnione jest od przyjętej technologii impregnacji. Zaleca się zastosowanie metody wgłębnej impregnacji poza placem budowy 
z zastosowaniem wszelkich wymaganych środków ochrony BHP. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych). 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonanych bądź wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma 
Powinna być wykonana zgodnie z instrukcją układania pap termozgrzewalnych oraz ogólnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260. 
6.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia-pionowa 
Powinna być wykonana z godnie z ogólnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260. 
6.3. Pokrycie dachu budynków  
Powinno być wykonane zgodnie z instrukcją układania pokryć dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz dopowiadać wymaganiom 
zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 612:1999. 
6.4. Ocieplenie stropodachu 
Prawidłowo ułożone płyty nie wypadają i nie wyginają się ku górze zatykając szczelinę wentylacyjną, nie zaginają się przy dolnych narożach krokwi lub jętek 
6.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła, a jej składniki związane ze sobą i konstrukcją. 
6.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu – wg danych technologicznych przyjętej metody impregnacji 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
7.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia 
Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, po przygotowaniu 
podkładu pod izolację, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
rejestrację usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o 
identycznym profilu na całej długości szczeliny. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, występowania ewentualnych uszkodzeń. Powinna być 
przedłożona następująca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, protokoły odbiorów 
częściowych, dziennik budowy. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół z oceną jakościową zabezpieczenia. Norma dotycząca wymagań i 
badań przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260 
7.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia – pionowa jak punkt 8.1. - 
7.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obróbki blacharskie - 
Zakres odbioru pokrycia dachowego 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, 
odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża lub podkładu, dokładności zamocowania podkładu, jakości zastosowanych materiałów, 
dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek blacharsko-dekarskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a 



75 
 

także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz dokumentację 
techniczną i dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym oględzinom lub 
badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane roboty 
pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych badań i oględzin da wynik 
ujemny, wówczas całość wykonywanych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonywaną ich część należy uznać za niezgodną z niniejszą ST. 
Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, 
do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. Badania końcowe 
pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
dokumentację techniczną, zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub fragmentów 
pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na 
podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót pokrywczych, czy zastosowane materiały 
pokrywcze były odpowiedniej jakości, czy zostały spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
Odbiór podłoża i podkładu 
Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu i przymiaru 
z podziałką milimetrową. Prześwit pomiędzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm. Sprawdzenie 
równości podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej 
powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku równoległym do pochylenia 
połaci. Sprawdzenie szerokości szczelin na stykach desek należy przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością do 1mm Sprawdzenie wielkości 
otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm. Sprawdzenie przybicia kontrłat do krokwi 
należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania kontrłaty od krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrłat należy 
przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia połaci dachowej należy przeprowadzać za pomocą 
przyrządu lub przez obliczenie. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%. Jeżeli w czasie 
odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić 
do wykonywania na nich pokryć dachowych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy 
uznać za niezgodne z niniejszą ST. W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub części za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST należy ustalić czy 
niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do 
zgodności robót z wymaganiami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru. Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub 
podkładu do wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań i odbiorów częściowych powinny być umieszczone 
w protokole odbioru. 
Odbiór pokrycia z blach  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń rąbków od linii prostej, 
prostopadłości złącza okapu itp. W przypadku budzących wątpliwości odchyleń rąbków od linii prostej należy sprawdzić mierząc przymiarem z dokładnością 
do 5 mm odchylenia od sznura naciągniętego od okapu do kalenicy. Odchylenie rąbków nie powinno być większe niż 20 mm przy szerokości połaci do 8m 
oraz 30 mm przy szerokości połaci dachowej ponad 8 m. Sprawdzenie umocowania żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu prawidłowości ich 
umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenie i mocowanie jest zgodne zasadami. Sprawdzenie 
to należy przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych okapu oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach dachowych. Sprawdzenia te 
powinny być wykonywane w trakcie robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych elementach 
dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. Sprawdzenie rynien polega na 
stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i przy rurach 
spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii 
poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również sprawdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności 
rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także sprawdzenie wlewania się wody 
z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). Sprawdzenie rur spustowych 
polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych i poziomych, 
umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania należy przeprowadzić 
przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 
7.4. Ocieplenie stropodachu - 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów budowlanych. Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej 
powinien obejmować: sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, i ST, sprawdzenie czy materiał nie uległ zawilgoceniu, 
sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw. 
7.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży – patrz punkt 7.4. 
7.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Wykonawca impregnacji składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia ze 
stanem faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokument ten przy końcowym odbiorze powinien być udostępniony inspektorowi p.poż. 
8. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z zapisami umowy. 
9. Przepisy związane 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych  
układanych na ciągłym podłożu 
 
PN-EN 1194:2000  Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości  
charakterystycznych 
PN-EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchyłki 
PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych  
właściwości fizycznych i mechanicznych 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
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PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział, wymagania 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy  
odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna 
PN-EN 988:1998  Cynk i stopy cynku – specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
Instrukcja 28.6.99 Firmy Deitermann: Eurolan 3K 
Aprobata techniczna ITB AT-15-2590/97 Asfaltowe masy emulsyjne Superflex 10 i Eurolan 3K 
Katalog techniczny HIT 3 Halfen łączniki balkonowe HIT 
Aprobata techniczna na łączniki balkonowe HIT AT-15-5754/2002 
Rheinzink Instrukcja układania pokryć dachowych Technika blacharska Opisy i tabele Wydanie III aktualizowane, kwiecień 2000 
VM Zinc Recommendations Guide for Europe 1998 Edition 
Katalog techniczny IVT wydanie najnowsze. 
AT-15-4873/2001 Siatka ochronna okapu 
AT-15-2750/2002 Płyty włóknisto-cementowe MINERIT typu HD,PC,RT – elewacyjne oraz typu LW,MP,SP – okładzinowe wewnętrzne 
Minerit płyty elewacyjne Instrukcja montażu na szkielecie drewnianym. 
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Specyfikacja Techniczna SSB 3 

 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty wykończeniowe 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, 
przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach. 
1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych dla zabytkowego dworu w Skrzynkach i obejmują: 
1.3.1. Tynki wewnętrzne, 
1.3.2. Ścianki działowe: z cegły dziurawki, płyt GKF na ruszcie stalowym, 
1.3.3. Okładziny ścienne: okładzina z płytek ceramicznych, 
1.3.4. Roboty malarskie, 
1.3.5. Sufity podwieszone z płyt GKF, 
1.3.6. Posadzki: z płytek ceramicznych (terakota), paneli podłogowych 
1.3.7. Podłoża pod posadzki, 
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne, 
1.3.9. Podkład betonowy pod izolację – posadzka na gruncie, 
1.3.10. Podsypka piaskowa, 
1.3.11 Wykończenie klatki schodowej: stopni i podestów, ścian i sufitu, balustrada, 
1.3.12. Stolarka okienna, 
1.3.13. Stolarka drzwiowa, 
1.3.14. Parapety wewnętrzne, 
1.3.15. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1.Tynki wewnętrzne -  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub Świadectwom ITB. Mieszanka może być 
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni. 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N 
Warunki dostawy 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych, 
-Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
-dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
-dokumentów przewozowych, 
-oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowań z przewidzianymi normą napisami, 
-dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
inspektora nadzoru wątpliwości co do jakości cementu, 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1 
Wapno wg PN-B-30020:1999  
Warunki dostawy 
Wapno budowlane powinno być ładowane tylko do czystych zbiorników transportowych, wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw. 
Transport i składowanie 
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne należy przewozić w pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem. 
Wapno budowlane niegaszone powinno być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. C iasto wapienne 
należy przechowywać u odbiorcy w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. Zaleca się przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o zabezpieczonych ściankach i dnie. Dno dołu powinno być umieszczone 
powyżej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od dopływu zanieczyszczeń. 
Kontrola jakości  
Należy sprawdzić: na opakowaniu nazwę symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwałości wapna. 
Pochodzenie wapna i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
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nadzoru. 
Piasek wg PN-79/B-06711 
Warunki dostawy 
Pochodzenie piasku i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 
Transport i składowanie 
Piasek należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami n.p. 
innych klas, gatunków. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kontrola jakości 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy każdej zmianie złoża na każde życzenie inspektora nadzoru, 
-rezultatów badań niepełnych wykonanych dla partii, 
-oceny wizualnej każdej dostawy, 
-dodatkowych badań wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez inspektora nadzoru wątpliwości co do jakości piasku. 
Przed użyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonać kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12. 
Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań 
Akcesoria: 
Narożniki tynkarskie 
Uwaga: przy prawidłowo wykonanych murach  i ich dużej gładkości można zastosować tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas tynkarskich. 
2.2. Ścianki działowe -  
2.2.1.Ścianki z bloczków  grub.12cm  i 8 cm na zaprawie klejowej 
Warunki dostawy 
Bloczki gazobetonowe wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane są poprzez sieć dystrybutorów. Jakość materiału potwierdzona atestem 
podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w folię termokurczliwą. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 
twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Rozładowywanie przez: samochody samowyładowcze, wózki widłowe, żuraw znajdujący się na budowie. (dodatkowo widły rozładunkowe). 
Zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi folią bloczki można przechowywać na budowie przez dłuższy czas. W czasie prowadzenia prac zaleca się 
sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczonych przez 
dystrybutora i jego zgodności z wymaganiami ST.  
Zaprawa klejowa  wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i składowanie , kontrola jakości jak w pkt. 2.1. 
Nadproża - do ścianek działowych typu L19N, warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla cegieł  
Pianka montażowa 
Warunki dostawy 
Zastosowana pianka musi posiadać atest higieniczny PZH i Aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie 
Piankę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, w temperaturze dodatniej. 
Chronić przed wilgocią. Przestrzegać daty ważności. 
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 składniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
 
2.2.2. Ścianka z płyty gipsowo – kartonowej 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF-KS grubości 12,5 mm 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt stalowy: zimnogięte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancją wymiarów 0,04 mm. Rzeczywista grubość profili 
nie może być mniejsza niż 0,52 mm. Profile wg DIN 18182. 
Warunki dostawy – pochodzenie kształtowników i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997. 
Płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 kg/m3. 
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – płyty należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach 
o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 
Akcesoria: 
Kołki mocujące do mocowania profili „U” do podłoża betonowego. 
Blachowkręty do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm. 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Narożnik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm. 
2.3. Okładziny ścienne: Okładzina z płytek ceramicznych - 
Glazura – płytki ceramiczne ścienne, szkliwione, o powierzchni błyszczącej, gładkiej. 
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – płytki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, opakowania jednostkowe płytek można spiętrzać do wysokości 180 
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cm. Zawartość opakowania jednostkowego powinna wynosić 1m2 a płytki w opakowaniu ściśle przylegać do siebie. 
Kontrola jakości – płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO 10545-3:1999, PN-EN 100, 
PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Materiał powinien wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni 
i pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystąpieniem do robót należy materiał sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 
Emulsja gruntująca – do gruntowania podłoży silnie wchłanialnych, do wiązania pyłu i powierzchniowego wzmacniania podłoży 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny 
Transport i składowanie – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do daty ważności podanej 
przez producenta 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do daty ważności podanej 
przez producenta. Chronić przed wilgocią. 
Akcesoria: 
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna –  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywna ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5 C do +25 C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki 
2.4. Roboty malarskie -  
Farba dyspersyjna klasy M (odporna na mycie). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-C-81914:2002 i norm powołanych. 
2.5. Sufity podwieszone -  
2.5.1. Sufit podwieszony z płyt g-k: 
Płyty gipsowo – kartonowe GKF gr. 1,25 cm . 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt drewniany: łaty 4 x 6 cm dla zamocowania płyt wg PN-75/D-96000 zaimpregnowane preparatem grzybobójczym , wkręty typu TD dł. min. 45mm, 
gwoździe ocynkowane do mocowania łat. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-75/D-96000. 
Akcesoria: 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997 
2.6. Posadzki. -  
2.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota. - 
Płytki granitogresowe 30x30 o klasie antypoślizgowości min. R9 (wg DIN 51130)  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota o klasie antypoślizgowości R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych, kotłowni. 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota mrozoodporna o klasie antypoślizgowości R10 (wg DIN 51130) IV klasa ścieralności  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości jak wyżej. 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do daty ważności podanej przez 
producenta. Chronić przed wilgocią. 
Kontrola jakości wg PN-EN 12004:2002. 
Środek ochronny do płytek nieglazurowanych – impregnat przeciw zabrudzeniom dla płytek i spoin. 
Warunki dostawy, transport i składowanie jak dla innych budowlanych środków chemicznych. 
Kontrola jakości – należy sprawdzić datę ważności oraz atesty. 
Akcesoria: 
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna – (dla balkonów masa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5 C do +25 C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki. 
Łącznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejścia pomiędzy posadzka ceramiczną a panelami podłogowymi. 
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm. 
2.6.2. Posadzki z wykładzin podłogowych. - 
Wykładzina podłogowa  PCV  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
Folia PE 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
2.7. Podłoża pod posadzki. - 
Beton B20 . 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5R. 
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – wg BN-88/6731-08. 
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Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Kontrola jakości – cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1. 
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubość do 16 mm. 
Kontrola jakości –kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712. 
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
-kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
Należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002. 
Woda wg PN-88/B-32250. 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań. 
Siatka stalowa zbrojąca, zgrzewana oporowo z prętów 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg normy PN-B-06200:2002. 
Samopoziomująca masa szpachlowa 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – wg karty informacyjnej producenta. 
Kontrola jakości – wg gwarancji producenta. 
Akcesoria: 
Taśmy lub profile dylatacyjne 
2.8. Izolacje pod posadzki. -  
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - 
Wymagania podstawowe. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach, posiadać aprobaty techniczne, być 
dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy również stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 
2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubości wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,  
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagań. 
Transport i składowanie – rolki folii należy przechowywać w pozycji leżącej. 
Kontrola jakości wg BN-77/B6365-04. 
2.8.1.2. Izolacja pod warstwę akustyczną i termiczną oraz izolacja . 
Papa termozgrzewalna podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm. 
Warunki dostawy – materiał musi posiadać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczeństwa B. 
Transport i składowanie – rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniu chroniącym je przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z dala 
od grzejników (co najmniej 120 cm). Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa pożarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa pożarowego 
oraz, że w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów łatwopalnych. Papę można przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w 
sposób zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki powinny być ułożone w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi 
podczas jazdy. 
Kontrola jakości – papa powinna posiadać wymagane atesty i odpowiadać normie PN-91/B-27618. 
Środek gruntujący n.p. asfaltowa emulsja anionowa. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-B-24002. 
2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych. 
Folia w płynie – izolacja zespolona w połączeniu z okładziną ceramiczną o bardzo dobrej szczelności na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelna i odporna na 
czynniki chemiczne. 
Warunki dostawy – materiał dostarczany przez dystrybutorów systemowych rozwiązań  
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do płytek wg punktu 2.6.1. 
Akcesoria: 
Taśma uszczelniająca wg systemu 
2.8.2. Izolacje termiczne. -  
Styropian PS- 20  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999. 
2.9. Podkład betonowy pod izolację w podłodze na gruncie. - 
2.9.1. Podkład pod izolację termiczną na parterze (podłoga na gruncie) – beton B-20. 
Materiały wg punktu 2.7. 
2.10. Podsypka piaskowa  - 
– piasek zwykły o nienormowanym wewnętrznym układzie ziarnowym. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
2.11. Wykończenie klatki schodowej. 
2.11.1. Wykończenie powierzchni stopni i spoczników. - 
klasa antypoślizgowości R9. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt. 2.6.1. 
Zaprawa klejowa do płytek. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt. 2.6.1. 
Akcesoria: 
Listwy antypoślizgowe. 
2.11.2. Wykończenie ścian: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
2.12. Stolarka okienna  - 
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Okna indywidualne drewniane,. Szklone podwójnie w zestawach Uszyby=1,1, szkło bezpieczne klasy C, okucia w klasie 3 odporności na korozję wg PN-EN 
1670:2000, okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcją rozszczelnienia, ilość okien wg przedmiaru i projektu. Szczelność okien na 
przenikanie wody opadowej przy różnicy ciśnień min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien Rw 30 dB.  
Warunki dostawy – dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na wyrób i na jego 
elementy. 
Transport i składowanie wg PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001. 
Warunki dostawy – produkt powinien posiadać atesty i certyfikaty. 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Akcesoria montażowe 
Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 
2.13. Stolarka drzwiowa 
Drzwi  drewniane , okleina sosnowa e,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym klasy C.  
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie - PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości – wg PN-88/B-10085 wraz ze zmianami. 
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać Obowiązkowy Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB. 
Transport i składowanie – wg danych producenta. 
Kontrola jakości – badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001. 
2.14. Akcesoria montażowe: 
Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 
Warunki dostawy - ślusarka aluminiowa dostarczona na budowę powinna posiadać ważne aprobaty techniczne i atesty higieniczne także na wszystkie 
elementy składowe. 
Transport i składowanie wg BN-79/7150-01, kształtowniki aluminiowe, elementy wypełniające, szyby, detale, powinny być przechowywane w suchych 
pomieszczeniach w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Powłoki lakierowane proszkowo 
powinny być oklejone zabezpieczającą folią. Transport w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Kontrola jakości – wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm związanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczących wyrobów lakierowych i 
aluminium. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli jakości malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie. 
Warunki kontroli: 
-wszystkie próbki należy oglądać w świetle naturalnym (nie w pełnym słońcu, ale też nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie wewnętrzne oglądać z 
odległości 3 metrów, powierzchnie zewnętrzne: oglądać z odległości 5 metrów. 
Przy analizie z podanych odległości nie powinny być widoczne takie nieprawidłowości lub uszkodzenia powłoki jak: 
-zaburzenia koloru, wyraźny efekt „skórki pomarańczowej”, pęcherze na powierzchni, nierówności powierzchni, różnice odcieni profili pomalowanych na ten 
sam kolor, zarysowania powłoki. 
Dla okuć budowlanych  - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmianą Az1:1998, PN-64/B-94071. 
Dla szklenia – PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szkłem hartowanym). 
2.15. Parapety wewnętrzne  
Parapety  grubości 3 cm.  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-11212 i norm związanych. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu ich prowadzenia, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 
Sprzęt używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 
środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1. Tynki wewnętrzne. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane 
instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej. Podłoża powinny być przygotowane w sposób 
zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Stosowane zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy 
wykonywaniu zwykłych tynków dwu i trójwarstwowych marka zaprawy przewidziana na następną warstwę powinna być niższa od marki zaprawy warstwy 
poprzedniej. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle związany z podłożem. Przyczepność do podłoża 0,025 Mpa. Podobnie powinny być związane ze 
sobą warstwy tynków wielowarstwowych. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C. Tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani też dopuścić do zamarznięcia świeżego tynku przed 
osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich 
temperatur, powinny być w ciągu około 1 tygodnia (wiązanie zaprawy) zwilżane wodą. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
- przed wykonaniem prac tynkarskich  należy zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne 
od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 50C, 
 Przygotowanie podłoża   
Podłoża  z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji tłustych. 
Obróbka wstępna służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem , wiąże się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność – obrzutki 
wstępnej. 
 Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych 
Przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące zasady:  
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych  
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, 
- możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie 
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zabezpieczone kominy.  
 Sprawdzenie podłoża pod tynk 

- cegła pełna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową , uwzględnioną przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie, ani wystające przed 
lico muru – przed nałożeniem tynku należy wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania. 
W tabeli 1 przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk.. 
.Przyczepność tynku do podłoża  
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem , aby po stwardnieniu 
zaprawy nie występowały odparzenia , pęcherze itp. 
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
 Grubość tynków  
w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu. 

  Kategoria 
     tynku 

Podłoże lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w mm 

0 cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

12 -6 
+4 

I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

10 -6 
+4 

II j.w. oraz płyty wiórowo –cementowe itp. 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna , 
otrzcinowanie 

15 
 

20 

-5 
+3 

 
 

III, IV 
IVf, IVw 

podłoże gipsowe i gipsobetonowe 
 
cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo- 
cementowe 
 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna  

12 
 
 

18 
 

23 

 
 

-4 
+2 

 Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 
  Wady i uszkodzenia powierzchni tynków  
-. Nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
- Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków  z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. są 
niedopuszczalne. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się rysy skurczowe. 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są niedopuszczalne. 
- Zacieki – są niedopuszczalne 
 
5.1.2. Wykonywanie tynków zwykłych. 
Tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 10 15 mm. 
Czas zużycia zaprawy cementowo – wapiennej 5 godz. 
5.2. Ścianki działowe - 
5.2.1. Ścianki działowe należy murować po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Warstwy układa się na zaprawie cementowej 1:3 ustawiając tak aby 
spoiny ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą – łączniki wystające ze spoiny ściany konstrukcyjnej muszą trafić w spoinę ścianki działowej. 
Należy pozostawić szczelinę pod stropem o szerokości ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w 
czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny należy wypełnić pianką montażową. 
Piankę montażową używać zgodnie z instrukcją producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczeństwa. 
Należy zabezpieczać wznoszone ściany przed działaniem opadów atmosferycznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 C należy postępować wg instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji 
budowlanych w obniżonych temperaturach  
Ścianki z cegły  powinny być murowane przy zachowaniu zasad dotyczących prawidłowego wiązania i łączenia elementów zastosowanych do wykonania 
ściany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzić na siebie na odległość nie mniejszą niż 0,4 wysokości wyrobu lub 40 mm. Zaleca się 
aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie było nie mniejsze niż wysokość wyrobu. Powinny być przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych 
wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy. Zaleca się wykonanie murów równomiernie na całej ich długości, przy czym ściany podłużne i poprzeczne 
powinny być odpowiednio przewiązane lub zakotwione. 
Do wykonania murów używać należy wyrobów czystych, nieuszkodzonych, odpowiadających wymaganiom PN lub innym właściwym dokumentom 
technicznym. Powierzchnie elementów murowych przed ułożeniem w murze powinny być zwilżone wodą. Należy przy tym zadbać aby woda była czysta, 
wolna od związków szkodliwych dla trwałości zaprawy i trwałości muru. 
Bruzdy i wnęki, niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym murze, bruzdy i wnęki 
mogą być wykonywane, ale o głębokości nie większej niż 30 mm i szerokości 100 mm. W trakcie budowy, w przypadku przerwy trwającej dłużej niż siedem 
dni lub gdy występują opady ciągłe, mur należy osłonić od góry wodochronnym materiałem. 
Ścianę należy wykonać jako jednorodną. Mur wykonany na niepełne spoiny o zagłębieniu od 10 do 15 mm. Czas zużycia zaprawy od chwili zarobienia wynosi 
5h. Świeża zaprawa cementowo-wapienna powinna mieć konsystencję 6 do 7 cm stożka pomiarowego. 
5.2.3. Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych. 
Zasady ogólne. 
Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinien odbywać się po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń 
podstawowych instalacji. Wnętrze powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Temperatura powietrza w której wykonywane są prace, nie powinna być niższa niż 5 C (przy niższych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadków. 
Przenoszenie płyt. 
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Przy zdejmowaniu ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadzać licującego kartonu. 
Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy opierać płyty narożem o podłogę. Zaleca się używanie do przenoszenia specjalnych 
nosidełek. 
Montaż rusztu. 
Należy przed montażem przygotować przejścia instalacyjne w profilach „C”. Listwy U przymocować co 800 mm przy pomocy kołków mocujących do podłogi i 
sufitu. Profile C należy rozmieścić w równych odstępach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C należy podłożyć taśmę uszczelniającą akustycznie. 
Profile C rozstawia się pionowo co 600 mm. 
Montaż płyt. 
Płyty g-k mocować do rusztu blachowkrętami. Wszystkie wkręty powinny być jednakowo zatopione w płycie na głębokość ok. 0,1 mm. Wkręty należy 
wprowadzać do płyty wkrętarką elektryczną tak, aby oś wkręta była prostopadła do płaszczyzny płyty. Podłużne krawędzie płyt powinny stykać się na profilach 
C. Kolejność w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków C. 
 Wkręty przy mocowaniu należy umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi otulonych kartonem oraz co najmniej 15 mm od krawędzi ostro 
ściętych. Słupki C do których mocowana będzie ościeżnica wymagają mocowania do sufitu i podłogi. Na nadprożu ościeżnicy wykonać rygiel z profilu U 
przymocowany do obu słupków. Należy tak rozmierzyć ustawienie płyt by otwór drzwiowy był wcięty w sąsiadującą z nim płytę. Połączenia płyt w nadprożu 
drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Płyty w nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych 
odcinkach profilu C. Płyty służące do obłożenia drugiej strony ściany powinny być mocowane mijankowo w stosunku do płyt pierwszej strony ściany.  
Rozprowadzenie instalacji wykonuje się w trakcie montażu ściany po zamontowaniu płyt po jednej stronie ściany 
Spoinowanie i szpachlowanie. 
Wilgotność płyt nie może być większa od wilgotności panującej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowej: mieszanie ręczne 
lub mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu ok.1:0,7 Masa szpachlowa może być używana przez ok. 60 
min. od momentu  zmieszania z wodą. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzednio 
rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku płyt o szerokości większej niż 1mm wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki pomiędzy płytami, o 
szczelinie mniejszej niż 1mm, można bezpośrednio nakładać szpachlówkę stanowiącą podkład pod taśmę spoinową.. Na styk, ze szczelina większą, podkład 
pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożona masę oraz 
pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie, przy 
użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem jest szlifowanie 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy zastosowaniu samoprzylepnej taśmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podkładowej na miejsce spoinowania. 
Naroża wewnętrzne ścian gipsowo-kartonowych szpachluje się wzmacniając je narożnikową taśmą papierową. 
Naroże zewnętrzne zabezpieczyć przy pomocy narożnika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlową. 
5.3. Okładziny ścienne - 
Zasady ogólne 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robot instalacyjnych (bez montażu armatur i aparatów), osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (np. malarskich) jeżeli wykonanie tych robót w późniejszym terminie mogłoby spowodować 
uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Okładzina powinna być trwale połączona z podłożem. Materiał przewidziany do przyklejenia musi być połączony z podłożem na całej powierzchni. 
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiału okładzinowego z zachowaniem 
warunków technicznych ich stosowania. Podłoża muszą odpowiadać szczegółowym wymaganiom technicznym dla danego rodzaju stosowanej okładziny. 
Okładziny powinny wykazywać odporność na działanie światła. Okładziny powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane 
jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny być odpowiednio wykończone. Okładzina nie 
może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
5.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych  
5.3.1.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy 
naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku wykonywania okładzin 
w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności podłoża. 
5.3.1.2. Montowanie okładziny 
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po 
wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych producenta. 
Płytki powinny być posegregowane. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od krawędzi cokołu wykonanego z płytek podłogowych. Pozostałe 
zalecenia wg PN-75/B-10121. 
5.3.1.3. Wykończenie okładziny. 
Wypukłe i wklęsłe naroża oraz brzegi okładziny należy wykończyć listwami- flizówkami. 
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą chłonność. Ze spoin należy 
usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. Należy je wydrapać bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed 
wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o różnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie należy wykonać 
materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy pomocy gąbki zwilżonej 
wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5  i nie wyższa niż +40 C. Podłoże do uszczelnienia silikonem 
powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego 
wietrzyć pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej. 
5.4. Roboty malarskie. - 
Zasady ogólne wg PN-69/B-10280. 
5.4.1. Przygotowanie podłoży. 
Podłoże z płyty gipsowo – kartonowej należy zagruntować dla wyrównania stopnia chłonności masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby 
dyspersyjnej, którą będzie wykonywana ostateczna powłoka malarska. Proporcja objętościowa 1:5. Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydła. Grunt 
należy nanosić pędzlem, wcierając go w impregnowaną powierzchnię. Przed przystąpieniem do malowania grunt powinien zostać wchłonięty przez podłoże i 
wyschnąć.  
Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni od wykonania tynków. Nowe tynki 
powinny być zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objętościowej 1:5. 
5.4.2. Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. Ilość warstw uzależniona od rodzaju zakupionej farby. 
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5.5. Sufity podwieszone -  
5.5.1. Sufit podwieszony – strop ostatniej kondygnacji 
Podwójny stelaż mocowany do konstrukcji drewnianej dachu. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od narożnika pomieszczenia. Przed 
przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków przesunięcia spoin poprzecznych w dwóch 
sąsiednich pasmach płyt. Wkręty mocować w takiej kolejności aby uniknąć powstania zbędnych naprężeń i pofałdowań płyty. W czasie montażu płyty powinny 
być dobrze dociśnięte do konstrukcji. 
Wytyczne montażu wg producenta płyt n.p. Rigips. Wykończenie jak dla ścianek gipsowo – kartonowych. 
5.6. Posadzki. - 
5.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota 
5.6.1.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy 
naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku wykonywania okładzin 
w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności podłoża. Układanie płytek można zacząć po 
całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niż 5 mm. 
5.6.1.2. Układanie i wykończenie posadzki 
Do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych można przystąpić po wykonaniu tynków. 
Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych producenta. 
Roboty posadzkowe rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. 
Następnie układa się pasy kierunkowe. 
Cokół na wysokość jednej płytki należy wykończyć flizówkami. 
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą chłonność. Ze spoin należy 
usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. Należy je wydrapać bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed 
wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o różnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie należy wykonać 
materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy pomocy gąbki zwilżonej 
wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed szybkim ubytkiem wody. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5  i nie wyższa niż +40 C. Podłoże do uszczelnienia silikonem 
powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego 
wietrzyć pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej. 
W przedsionku należy wykonać wgłębienie wyłożone płytkami na wycieraczkę sizalową. Linię łączenia posadzki z płytek ceramicznych z innym rodzajem 
posadzki należy wykończyć profilem aluminiowym. 
Płytki nieglazurowane i fugi należy zabezpieczyć przed plamami z tłuszczów i innych środków przez zaimpregnowanie środkiem ochronnym. Dla 
zaimpregnowania podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Sposób użycia wg danych producenta 
5.6.2. Posadzki z wykładziny PCV  
5.6.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Podkład na którym może być ułożona posadzka z paneli podłogowych powinien być: 
Wytrzymały, suchy – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu nie może przekraczać 3% wag. (wilgotność musi być zbadana przed układaniem paneli), 
równy, poziomy, gładki, bez rys i spękań – łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie 
powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości 
podkładu w pomieszczeniu, czysty i niepylący – powierzchnia podkładu powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń n.p. farbami, zaprawą, lepikiem 
i nie powinna pylić. 
 
5.6.3. Montaż. 
Do wykonania posadzek z paneli podłogowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. 
Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 15 C, a wilgotność nie powinna przekraczać 65%. Podkład powinien być odkurzony i 
oczyszczony. Należy przeprowadzić aklimatyzację paneli przez 24 godziny przed położeniem. 
Sposób układania i klejenia wg danych producenta . 
5.7. Podłoża 
Podłoża pod posadzki  z betonu B20 . 
Podkład powinien mieć szczeliny dylatacyjne wzdłuż ścian (podłogi powinny być wykonane jako podłogi pływające), oraz w miejscach oddzielających 
fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie większym niż 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna być większa niż 36 m2, a w korytarzach w rozstawie nie większym od 2 2,5-krotnej ich szerokości, przy 
spodziewanych znacznych zmianach temperatury  największa powierzchnia powinna być ograniczona do 10 m2. Wilgotność podkładu dla posadzek z paneli 
podłogowych nie powinna być większa (wagowo) niż 3%. 
Podkład układa się pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie 
powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 6 tygodniach 
wykazywać wilgotność ok. 3%. Podkład powinien być wykonywany w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi (temp. nie powinna 
być niższa niż 5 C. 
Wylewkę samopoziomującą wykonać zgodnie z instrukcją wylewania masy podaną przez producenta. Przestrzegać reżimu technologicznego. 
Należy  wykonać spadki do wpustów podłogowych w pomieszczeniach kotłowni , pomieszczeniu pralni i suszarni. 
Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-63/B-06251. 
5.8. Izolacje pod posadzki. - 
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
5.8.1.1. Folia polietylenowa – warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej. Należy ułożyć luzem na zakład szerokości 3 5 cm. 
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej. 
Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolacje powinien być trwały, 
nieodkształcalny. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45  na szerokości i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi. 
W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. 
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Podkład betonowy pod izolację z pap asfaltowych powinien być zagruntowany. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być jeśli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
Papę układa się metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową, przy czym przekładkę adhezyjną z wierzchniej strony należy usunąć, a przekładkę ze 
spodniej strony należy przetopić palnikiem. 
Papę należy układać na zakład, zarówno wzdłuż długości jak i wzdłuż szerokości papy. Zakłady te powinny wynosić ok. 10 cm. Roboty należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5 C. 
Podczas klejenia papy metodą zgrzewania należy przestrzegać zasad podanych przez producenta papy. 
5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych 
Podłoża na których ułożona ma być mata uszczelniająca należy sprawdzić pod względem równości, stabilności i wilgoci. Czynniki, które mogłyby spowodować 
złą przyczepność do podłoża należy usunąć. Podłoże musi być czyste, nośne i płaskie. Klej należy nanieść na całą powierzchnię przy użyciu kielni ząbkowej 
zwracając uwagę na czas otwarcia kleju. Matę całą powierzchnią ułożyć na warstwie kleju. Należy unikać zamknięcia pęcherzy powietrza pod pasmem maty. 
Wyrównywać przez przeciąganie skośne kielni. W miejscach łączenia pasma maty kleić z 5 cm zakładem. Przy połączeniu ściany z podłogą użyć taśmy 
uszczelniającej. Przy wpustach podłogowych należy przyciąć łatę wielkości 50x50 cm i zakleszczyć ją w kołnierzu wpustu podłogowego. Graniczne pasmo 
maty należy nakleić w ten sposób aby dochodziło na 10 do wpustu i nakleić zwracając uwagę na to, żeby nie powstały luki pod pasmem. Bezpośrednio po 
uszczelnieniu można przystąpić do wykonania wykładziny z płytek. 
5.8.2. Izolacje akustyczne 
Klasa akustyczna podłogi pływającej minimum PP-29. Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę pływającą, powinny być 
wcześniej otynkowane. 
Podłoże powinno być: suche, czyste, równe. Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm przy pomiarze 2 metrową łatą. W przypadku większych nierówności 
wyrównuje się je zaprawą cementową. Ważne jest, aby przy ścianach i innych elementach budowlanych np. ościeżnicach, przewodach rurowych, zastosować 
pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiału izolacyjnego. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać od stropu do górnej warstwy podłogi. Wystającą 
część pasa dylatacyjnego obcina się dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić minimum 10 mm. Płyty 
styropianu elastycznego układa się tak aby ściśle do siebie przylegały, a złącza ich były odpowiednio przesunięte względem siebie. 
5.8.3. Izolacje termiczne -  
Płyty styropianowe układa się na sucho na równe, suche i czyste podłoże. Płyty układa się na sucho, tak aby do siebie przylegały, a złącza były przesunięte 
względem siebie. 
5.9. Podkłady betonowe pod warstwy izolacji – podbeton. - 
Należy wykonywać analogicznie jak dla podkładów pod posadzkę. 
5.10. Podsypka piaskowa  - 
          powinna być wykonana i zagęszczona wg PN-B-0650:1999. 
5.11. Klatka schodowa. -  
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostałych posadzek . 
5.11.2. Wykończenie ścian, sufitu i spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
5.12. Stolarka okienna:  
Wyroby stolarki okiennej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 
-odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 10 mm dla szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości 
otworu od 250 do 500 cm, 
-zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego ściany, 
-montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy, 
-pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie i powinna być osłonięta listwami zakrywającymi zabezpieczającymi przed promieniami UV i 
czynnikami atmosferycznymi, 
-okna z profili kolorowych powinny mieć kotwy w odległości 20 mm od narożników, 
-używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części 
parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych), 
-grubość uszczelnienia powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny. 
Po montażu należy skontrolować: 
-równość przekątnych, 
-pion i poziom ustawienia, 
-prawidłowość zamontowania łączników. 
5.13. Stolarka drzwiowa: -  
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice 
drewniane powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych, wbijanych 
przy narożnikach między ościeżnicę i ościeże. Punkty zamocowania ościeżnic powinny znajdować się w odległości ok. 25 cm od górnej i dolnej powierzchni 
otworu. Odległość pomiędzy tymi punktami nie może być większa niż 70 cm. Zamocowanie ościeżnic wykonać za pomocą tulei kotwiącej do ościeżnic. Montaż 
zestawu drzwiowego EI 30 wg danych producenta (konstrukcja mocująca powinna być co najmniej współmierna z odpornością ogniową zestawu). 
Montaż bramy garażowej wg wytycznych producenta i ogólnych zasad montażu ślusarki. 
5.14. Ślusarka aluminiowa: - 
Wyroby ślusarki aluminiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Zasady montażu konstrukcji aluminiowych na budowie: 
-okna i drzwi można mocować do elementów konstrukcji budynku bezpośrednio, przy pomocy kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub 
za pośrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej, 
-mocowanie powinno uwzględniać możliwość dylatacji konstrukcji aluminiowej, 
-profile należy mocować przez komorę wewnętrzną do wewnętrznej części ściany budynku. Tylko w ten sposób można zachować izolacyjność cieplną 
konstrukcji aluminiowej, 
-w przypadku mocowania do zewnętrznej części ściany budynku należy zastosować izolowane kotwy, 
-szerokość szczeliny pomiędzy konstrukcją aluminiową i ścianą budynku nie może przekraczać 40 mm, 
-należy stosować przynajmniej dwa punkty mocowania po każdej stronie, 
-punkt mocowania powinien znajdować się na wysokości każdego zawiasu i punktu zamykającego, 
-punkty mocowania powinny być rozmieszczone wg zasady: odległość mocowania od naroża nie powinna przekraczać 200 mm, odległość pomiędzy dwoma 
mocowaniami nie może przekraczać 700mm, 
-konstrukcja aluminiowa powinna być zamontowana dokładnie pionowo, aby drzwi i okna działały prawidłowo, 
-szczelina pomiędzy ścianą budynku i konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym, 
-wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenie połączenia 
ościeżnicy konstrukcji aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić przynajmniej po 6 mm na ościeżnicę i na ścianę. Masa 
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wykańczająca powinna być dobrze wypchnięta, żeby zapewnić wodoszczelność, 
-szczelina pod konstrukcją aluminiową także powinna być uszczelniona podczas montażu. Można wykorzystać do tego celu masy szpachlowe i inne środki 
uszczelniające. 
5.15. Parapety wewnętrzne montować na zaprawę klejową. Należy je umocować w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robót wg  PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.Tynki wewnętrzne: -  
Kontrola jakości robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
-Sprawdzenie wykonania wg zasad: 

- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, 

- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi, 

- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi, 

- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii III nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości 1 kondygnacji oraz 30 mm na 
całej wysokości budynku wg PN-70/B-10100, 

- na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi n.p. na stykach z ościeżnicami, podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone przed 
pęknięciami przez odcięcie, 

- naroża zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk, 

- wygląd powierzchni tynków powinien być równy, jednolicie gładko zatarty, nie dopuszcza się występowania wyprysków i spęcznień w tynku 
spowodowanych obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, itp., pęknięć na powierzchni tynków, wykwitów w postaci nalotów 
wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz zacieków mających postać trwałych śladów. 
6.2 Ścianki działowe -  
6.2.1. Ścianki z cegły pełnej i dziurawki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020. 
6.2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
6.3.Okładziny ścienne. Okładziny z płytek ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121. 
6.4. Powłoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280. 
6.5. Sufity podwieszone. 
6.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
6.6. Posadzki. - 
6.6.1. Posadzka z płytek gresowych powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145. 
6.7. Podkład pod posadzki - powinien być: 
-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, 
-suchy, 
-równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań, 
-łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 
2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, 
-czysty i niepylący. 
6.8. Izolacje pod posadzki. -  
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podłóg powinny być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
6.8.2. Izolacje akustyczne podłóg powinny być wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  
Mieszkaniowego i Ogólnego –COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992. 
6.8.3. Izolacje termiczne podłóg powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  

Mieszkaniowego i Ogólnego. 
6.9. Podłoża pod warstwy izolacyjne – wg pkt. 6.7. 
6.10. Podsypka piaskowa – wg PN-B-06050:1999. 
6.11. Klatka schodowa. 
6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych. 
6.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
6.11.3. Balustrada schodowa. - 
Roboty malarskie wg PN-69/B-10285. 
Wykonanie części stalowej balustrady wg PN-B-03201:2002. 
6.12. Stolarka okienna - okna powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.12. Ościeżnice okien powinny być ustawione do  
pionu i poziomu. Największe dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań. 
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. Po zamknięciu 
okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie 
powinny się same zamykać. 
6.13. Stolarka drzwiowa – kontrola jakości jak dla stolarki okiennej pkt. 6.12. 
6.14. Ślusarka aluminiowa – dopuszczalne odchylenia osadzenia ślusarki: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek 1 mm, dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów 2 mm, stojaki ościeżnic powinny 
tworzyć z otworem kąt prosty. Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe a głębokość zamocowania nie powinna 
być mniejsza niż 6 cm. Odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm. 
6.15. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone wg PN-72/B-06190. 
6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
Podstawowe wymagania i badania przewodów wentylacyjnych określa PN-B-03434:1999. 
Wymagania i badania dotyczące szczelności określa PN-B-76001:1996. 
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków ceramicznych od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż 5 
mm, a na wysokości całego budynku 10 mm. 
Spoiny poziome i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą i powinny posiadać odpowiednie wymiary. Przewody powinny być 
szczelne. 
Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w czasie montażu trzonów oraz odbiór końcowy po ich 
wykonaniu. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 



87 
 

7.1. Tynki wewnętrzne. 
Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Odbiór końcowy powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia 
robót tynkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi: 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej. 
7.2 Ścianki działowe. 
7.2.1.Ścianki z bloczków wapienno – piaskowych drążonych 
Ścianki działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach i instrukcjach, aprobatami 
technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiór powinien się odbywać przed wykonaniem tynków, a po osadzeniu stolarki. 
7.2.2. Ścianki płyt gipsowo – kartonowych 
Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość 
zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni. 
7.3. Okładziny ścienne. 
Zasady ogólne. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach a także zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Podstawą odbioru są : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoły badań materiałów, atesty i 
świadectwa. 
7.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych 
Przy odbiorze okładzin z płytek ceramicznych należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowość powierzchni, wygląd zewnętrzny, prawidłowość 
zamocowania materiałów do podłoża. Powierzchnia okładziny powinna być równa i tworzyć płaszczyznę. Dopuszczalne odchylenia i badania podane są w 
normie PN-75/B-10121. 
7.4. Powłoki malarskie. 
Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w ramach odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio odnotowane w 
dzienniku budowy. Gotowe powłoki powinny być badane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ukończenia robót. Wymagania techniczne, sposób prowadzenia 
badań wg PN-69/B-10280. 
7.5. Sufity podwieszone. 
7.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość 
zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni. 
7.6. Posadzki 
Roboty posadzkowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących normach oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Podstawą odbioru robót powinny być następujące dokumenty: 
-projekt techniczny, 
-dziennik budowy  z zapisami dotyczącymi międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających takich jak n.p. wykonanie warstw izolacyjnych, 
podkładów itp., 
-protokoły badań kontrolnych materiałów, 
-normy. 
7.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – szczegółowe warunki wykonania i odbioru zawarte są w PN-63/B-10145. 
7.7. Podkład betonowy pod posadzki – sprawdzenie wykonania podkładów należy przeprowadzić na postawie dokumentów stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania. 
7.8. Izolacje podłoży pod posadzki. 
7.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
-po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 6.8. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
-rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
-sprawdzenie prawidłowości spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
-występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania  pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
Do odbioru końcowego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja: 
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
-dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, 
-protokoły odbiorów częściowych, 
-dziennik budowy. 
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczen ia przeciwwodnego. 
Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokóle wraz z określeniem trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
7.8.2. Izolacje akustyczne. 
Zakres oceny jakości zabezpieczeń akustycznych obiektu powinien dokładnie określić inwestor, ponieważ parametry akustyczne budynku powinny być 
wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upoważnione jednostki i instytuty naukowo-badawcze. 
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Sprawdzeniu jakości robót podlegają: 
-jakość akustyczna wbudowanych materiałów i elementów, 
-międzyoperacyjne sprawdzenie jakości wykonanych robót ogólnobudowlanych. 
7.8.3. Izolacje termiczne 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
-po dostarczeniu materiałów na budowę, 
-po przygotowaniu podłoża, 
-po ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem układania folii polietylenowej i podkładu pod posadzkę. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na 
podstawie badań kontrolnych. 
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować: sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
-sprawdzenie zgodności z projektem, 
-sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
-sprawdzenie ciągłości warstwy termoizolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw do podłoża, 
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej. 
7.9. Podkład pod izolacje wg pkt. 6.7. 
7.10. Podsypka piaskowa odbiór wg PN-B-06050:1999. 
7.11. Klatka schodowa. 
7.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach –wg zasad odbioru posadzek z płytek ceramicznych. 
7.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
7.12. Stolarka okienna – sprawdzenie wg punktu 6.12., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności atestów i aprobat  
technicznych 
7.13. Stolarka drzwiowa – jak dla stolarki okiennej. 
7.14. Ślusarka aluminiowa – sprawdzenie zgodnie z punktem 6.14., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności  
atestów. 
7.15 Parapety wewnętrzne – odbiór jak dla okładzin kamiennych PN-72/B-06190. 
7.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować: 

- odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami (sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 

- komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidłowości użytych materiałów, zgodności wykonania robót 
z dokumentacja techniczną, drożności i szczelności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, grubości przegród w przewodach, wypełnienia spoin 
przewodów, szczelności przewodów). 
Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i gazowych powinien obejmować sprawdzenie otworów wlotowych, 
wylotów przewodów, prawidłowości ciągu i szczelności, prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych i gazowych, innych elementów, których 
sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne. 
Badania należy przeprowadzać zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996. 
Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół. 
7. Podstawa płatności- 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 
8. Przepisy związane 
Normy: 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-30020:1999  Wapno budowlane, 
PN-EN 459-2:1998  Wapno budowlane – Metody badania, 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-78/B-01100  Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia, 
PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego, 
PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych, 
PN-78/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze., 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-B- 79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-92/B-01302  Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, 
PN-86/B-04360  Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych, 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
PN-B-23116:1997  Filce, maty i płyty z wełny mineralnej, 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 
PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII, 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej  

pozornej oraz gęstości całkowitej, 
PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie, 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości wg skali Mohsa, 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne: Oznaczanie odporności na plamienie, 
PN-EN ISO 10545-9  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na nagłe zmiany temperatury, 
PN-EN ISO 10545-11  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, 



89 
 

PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 1193:1999  Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie dla klejów cementowych, 
PN-EN 1308:1999  Kleje do płytek. Oznaczanie poślizgu, 
PN-EN 1347:1999  Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności, 
PN-EN 1770:2000  Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do  
spoinowania, 
PN-EN 1322:1999  Kleje do płytek Definicje i terminologia, 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne, 
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek budowlanych (Norma archiwalna), 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków Wymagania i badania, 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (norma  

archiwalna), 
PN-C-81914:1998  Farba dyspersyjna do malowania wnętrz budynków (norma archiwalna), 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81400:1989  Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia, 
PN-EN 176  Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 3% Grupa BI, 
DIN 51130  Skuteczność antypoślizgowa – grupa klasyfikacyjna, 
PN-EN 177:1997  Pytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA, 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania przy  

odbiorze, 
PN-EN 13318:2002  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia, 
PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach  

przemysłowych, 
PN-88/B-06250  Beton zwykły, 
PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu, 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe Podstawowe zasady  

projektowania, 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i  

nasiąkliwości, 
PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
PN-EN 197-2:2002  Cement Część 2: Ocena zgodności, 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze., 
BN-77/B-6365-04  Folia szeroka z polietylenu o małej gęstości, 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa, 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-02151:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w  

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych., 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne., 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych, 
BN-82/6118-32  Pokost lniany, 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj  

II: emalie do podłóg ftalowe modyfikowane), 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe – Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne, płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-B-03207:2002  Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych, 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-13078  Szkło budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania., 
PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań., 
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania, 
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2), 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3), 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-B-94411:1996  Okucia budowlane Wymiary części chwytowych klamek, 
PN-90/B-92270  Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. 

Wymagania i badania uzupełniające., 
PN-88/B-94410  Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania., 
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1, 
PN-90/B-92210  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T  Ogólne  

wymagania i badania., 
DIN 17615  Tolerancje wykonania kształtowników ze stopu aluminium, 
EN 573 część 2  Własności mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium, 
EN 573 część 3 i 4  Skład chemiczny stopu aluminium, 
PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone, 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone., 
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok., 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody, 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki, 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej., 
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PN-93/C-81532/01  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze., 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe, 
BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-64/B-94071  Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe, 
PN-EN 12604:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania, 
PN-EN 12433-1:2002  Bramy Terminologia Część 1: Typy bram, 
PN-EN 12433-2:2002  Bramy Terminologia Część 2: Elementy bram, 
PN-EN 12605:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Metody badań, 
PN-EN 1634-1:2002  Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe., 
PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej – część 1: Wymagania ogólne, 
PN-B-12006:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych, 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1), 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-83/B-03430/Az3  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły, Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki 
 
Inne: 
Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. ITB – Warszawa 1988 r., 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych, 
Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego – COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992, 
Szyby ochronne budowlane. Ogólne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutów Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkła i 

Ceramiki w Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej, 
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Specyfikacja Techniczna SSB 4 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty elewacyjne 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa 
zabytkowego dworu w Skrzynkach 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i obejmują 
1.3.1. Tynki zewnętrzne 
1.3.2. Parapety zewnętrzne 
1.3.3. Malowanie elewacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Tynki zewnętrzne - 
Zaprawa klejowa – patrz ST „Roboty wykończeniowe” pkt 2.3. 
Tynk podkładowy   
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości- wg PB-B-10109:1998  
Płyn gruntujący n.p. ibo grunt redis należący do systemu tynków cienkowarstwowych 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie -  przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed mrozem. 
Kontrola jakości -  wg danych producenta 
Tynk cienkowarstwowy mineralny  
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości – PN-B-10109 PN-B-10106 
Akcesoria: 
Siatka zbrojąca do systemu lekkich ociepleń z włókna szklanego po kąpieli akrylowej spełniająca wymagania normy PN-92/P-85010 (pasek siatki o szerokości 
5 cm powinien przenosić siłę zrywającą 125 daN). 
Listwy narożne aluminiowe. 
2.2. Parapety zewnętrzne -  
Blacha cynkowa utwardzana tytanem 
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg danych producenta blach 
Kontrola jakości – PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i norm związanych 
2.3. Malowanie elewacji  
Farba elewacyjna dyspersyjna 
Warunki dostawy – deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg zaleceń producenta 
Kontrola jakości – wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998 
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, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót elewacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1. Tynki zewnętrzne 
Bloczki oczyścić z kurzu i z innych zanieczyszczeń. Usunąć ze spoin ewentualny nadmiar zaprawy, miejsca występowania różnych materiałów zabezpieczyć 
siatką na zaprawie klejowej. Ściany obficie zwilżyć wodą. Po 2-3 dniach po uprzednim ponownym obfitym zwilżeniu wodą nakładamy tynk podkładowy. 
Grubość nakładanej warstwy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 15 mm. Tynk zacierany na szorstko. Po całkowitym wyschnięciu i związaniu 
tynku podkładowego( ok. 1 dzień/1 mm grubości warstwy) należy pokryć powierzchnię płynem gruntującym i po 12 godzinach nałożyć tynk cienkowarstwowy. 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 C ani wyższa niż +25 C. Należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć 
wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i ubrania roboczego należy natychmiast wyczyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy 
i skórę. 
Tynk podkładowy: 
Podłoże zwilżyć, przy nanoszeniu ręcznym suchą zaprawę dokładnie wymieszać z wodą do konsystencji takiej aby zaprawa swobodnie zsuwała się z kielni. 
Po naniesieniu tynku powierzchnię wyrównać i zatrzeć na ostro. W gorące, suche i wietrzne dni naniesiony tynk należy pielęgnować ok. 48 godzin spryskując 
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powierzchnię wodą lub okrywając folią. 
Płyn gruntujący- przed nakładaniem wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Narzędzia po użyciu umyć wodą. Nakładać przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Pozostawić do wyschnięcia ok. 12 godzin.. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 
Tynk cienkowarstwowy: 
Podłoże pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie ssące, dobrze wyschnięte i związane. Suchą zaprawę mieszać z czystą wodą, zawartość 
każdego worka mieszać z taką samą ilością wody i w tym samym czasie wg zaleceń producenta. Ilość wody zarobowej musi być stała. Przy mieszaniu 
ręcznym dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Naciągać pacą ze stali nierdzewnej i zacierać pacą z PCV. Czas zużycia masy 
określa producent. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego związania tynku. Należy upewnić 
się, że przynajmniej przez 5 dni od nałożenia tynku temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0 C. 
5.2. Parapety zewnętrzne 
Technologia klejenia blach do podłoża mineralnego zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta. 
5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 
Ogólne zasady wykonywania robót malarskich: 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a także podczas deszczów, pogody wietrznej czy też intensywnego 
działania promieni słonecznych na pokrywaną powierzchnię. Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od stosowanej techniki malarskiej. Elementy budynku, które w trakcie robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 
uszkodzone należy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić przed zachlapaniem. Szczegółowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zaleceń producenta 
zawartych w karcie informacyjnej produktu. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
6.1. Tynki zewnętrzne 
Wg PN-65/B-10101 i standardów producenta systemu tynkarskiego. 
6.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3. 
6.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w ST „Roboty wykończeniowe” pkt 6.3. 
6.4. Malowanie elewacji 
Wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 
6.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
7.1. Tynki zewnętrzne 
Wg punktu 8.1. ST „Roboty wykończeniowe” oraz PN-65/B-10101 
7.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” punkt 7.3. 
7.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w punkcie 7.3. ST ”Roboty wykończeniowe”. 
7.4. Malowanie elewacji 
Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug, śladów pędzla. Dopuszczalna jest 
chropowatość powłoki odpowiadająca naturalnej fakturze podłoża. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę, połysk lub mat. Barwa powłoki powinna być zgodna 
z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powłoki powinny wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie, 
zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powłoki malarskie powinny być badane nie wcześniej niż po 14 dniach od ich ukończenia, a także przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5 C i wilgotności względnej poniżej 75%. Sprawdzenie podłoży i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy. 
7.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach końcowego odbioru przewodów po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie wylotów przewodów. 
8. Podstawa płatności- 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 
9. Przepisy związane 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/H-84023/03  Stal określonego zastosowania Stal niskowęglowa na blachy i taśmy Gatunki 
PN-EN 12944-7:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne u silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-B-12058:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-B-12008:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-69/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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Specyfikacja branży sanitarnej 

 
 

STI 02.03 MONTAŻ     INSTALACJI     WODY     ZIMNEJ,     CIEPLEJ      
KOD CPV    45214400-4 , 45212410-3 . 45232460-4 

1.0.    WSTĘP 

1.1.      Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru instalacji C.W.U. dla projektu REMONT 
BUDYNKU GOSPODARCZEGO, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH M. SKRZYNKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1, DZIAŁKI NR 130/1, 130/3, 
130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19  

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy do  realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacja 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem l l 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem mv robót 

1.3.1.      Instalacja wody zimnej na cele; socjalno-bytowe  

• montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy,   łączników gwintowanych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

• montaż przewodów z ni r i kształtek z polipropylenu PE–X/Al/PE-RT . PN 10 łączone przez kształtki ściskane 
• montaż przewodów z rur i kształtek z polietylenu PE łączone przez zgrzewanie 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż armatury czerpalnej 
• montaż armatury regulacyjnej 
• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 

1.3.2.      Instalacja wody cieplej i cyrkulacji 

• montaż przewodów z rur i kształtek z PE–X/Al/PE-RT  PN 10 łączone przez kształtki ściskane 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż armatury zwrotnej 
• montaż armatury mieszającej 

• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe  podane  w   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   (ST)   są  zgodne  / obowiązującymi Polskimi Normami. 

•       Pojęcia ogólne 

Instalacja   wodociągowa   -   zespól   powiązanych   ze   sobą   elementów   służących   do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
stanowiących całość techniczno-użytkową 

Instalacja cieplej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze, 
uznane; za użytkową. 

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie ich do punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego 
w energie cieplną. 
Zasuwa -armatura budowlana - wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociągu. 

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia 

Hydrant wewnętrzny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia 

Kształtki   -   są   to  elementy   pozwalające   na  podłączenie   przewodów   z armaturą i urządzeniami. 

Kompensator - element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody cyrkulacji. 

1.5.      Ogólne wymacania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne” 

2.0.      MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 
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2.1.     Materiały do wykonania instalacji wody zimnej  

•     rury stalowe ze szwem. gwintowane, ocynkowane ze stali IOBX. oznaczone - S deklaracja zgodności z PN-80/H-74200 

•     łączniki z żeliwa ciągliwego. cynkowane deklaracja zgodności z PN-76/H-74392 
•     rury wodociągowe ciśnieniowe PN K) z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRT1INSTAL deklaracja zgodności z PN-C-89207 

•      kształtki wodociągowe ciśnieniowe PN 10 z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI INSTAL deklaracja zgodności z D IN -
16962 

•      rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu PE atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI INSTAL 

•     zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna 
COBRTI INSTAL 

•     zawory spustowe kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza 100°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRT1 
INSTAL 
•     zawory czerpalne ze złączką do węża maksymalne ciśnienie robocze 15 bar maksymalna temperatura robocza -100°C atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI 1NSTAL 

•       zawory kątowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +80°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
•       system spłukiwania do misek ustępowych uruchamiany ręcznie deklaracja zgodności 

•       podparcia stale deklaracja zgodności 

•       podparcia przesuwne deklaracja zgodności 

2.2      Materiały do wykonania instalacji wody cieplej i cyrkulacji 

•       rury ciśnieniowe z PE–X/Al/PE-RT  PN 10 łączone przez kształtki ściskane, PN 10, temperatura 80°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI 
INSTAL deklaracja zgodności z PN-C-89207 

•       kształtki ciśnieniowe z PE–X/Al/PE-RT  PN 10 PN10 atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z DIN -16962 

•      mieszacze cieplej wody maksymalne ciśnienie robocze 6 bar atest higieniczny PZH certyfikat na znak bezpieczeństwa deklaracja zgodność 
•      zawory regulacyjne atest higieniczny PZH deklaracja zgodności 
•       zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze l o bar maksymalna temperatura  robocza -MO()°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna 
COBRTI INSTAL 
•       zawory kątowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -+80°C atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI 
[NSTAL 

•      podparcia stale deklaracja zgodności »      podparcia przesuwne deklaracja zgodności 

2.3.     Składowanie materiałów 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 

-    należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie 
przekraczać wysokości 2 m) 
-               szczególnie  należy  zwracać  uwagę  na  zakończenia  rur  i  zabezpieczać je ochronnymi kapturkami  

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

 nic dopuszczać do zrzucania elementów 

 niedopuszczalne jest ..wleczenie" nimi po podłożu 

 kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV. w związku z czym należy chronić je przed. 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 0.5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o niniejszych średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w 
opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych. 

3.0.     SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym 
sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

4.0.     TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogólne" Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
samochodem dostawczym do 0.9 L Rury. armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, 
zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiednich długości, tak. aby  wolno króćce 
wystające poza skrzynię ładunkowa nie były dłuższe niż 1 m. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały 
przewożone   powinny   być   zabezpieczone   przed   przypadkowym   przesunięciem uszkodzeniem u czasie transportu 

5.0.     WYKONANIE ROBOT 

5.1.      Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót 
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5.2.      Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
•       obiekt   odpowiada   warunkom   zgodnym   z   przepisami   bezpieczeństwa   prac-,    do prowadzenia robót instalacyjnych 

•      elementy  budowlano-konstrukcyjne mające wpływ  na montaż instalacji odpowiadają; założeniom projektowym. 

5.3. Montaż  instalacji  

5.3.1 Montaż. przewodów 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 3"/00 w kierunku 
odbiornika W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na; podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 
wspornikach zawieszenia -itp) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału którego wykonane są rury. Przewody układane 
w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 
zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniając) właściwa kompensacje 
wydłużeń ciepłu- (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych Przewody wody zimnej, cieplej i cyrkulacji prowadzone obok 
siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczał 1 cm na kondygnację. 
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplna zgodnie z 
projektem. Przewody należy  prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacji; (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa 
sztucznego). 
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych Odległość   rurociągów   poziomych   me   izolowanych   lub   
powierzchni   izolacji   rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co najmniej: 
- dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 
- dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

5.3.2 Podpory 

Podpory  stale i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy 
zmieniać rozmieszczenia i rodzą i u podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń 
cieplnych przewodów i nic wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić 
łatwy i trwały montaż przewodu konstrukcja   i   rozmieszczenie podpór przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodny   przesuw . przewodu.  
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów podano w poniższych tabelach 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów z rur stalowych ocynkowanych w instalacjach p.poż 
 

 
         Materiał 

 
Średnica nominalna  
rury 

                 Przewód montowany 

        Pionowo1)          poziomo 

             m              m 

            1             2               3               4 

 
Stal węglowa zwykła, ocynkowana stal  
odporna na korozję 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 

DN80 5,2 4,0 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów z PP - R w instalacjach wody zimnej 
 

 
         Materiał 

 
Średnica nominalna  
rury 

                 Przewód montowany 

        Pionowo1)          poziomo 

             m              m 

            1             2               3               4 

 
PP - R 

DN 12 do DN 50 1,0 0,8 

DN16 do DN20 0,8 0,6 

DN25 0,9 0,7 

DN32 1,1 0,8 

DN40 1,2 0,9 

DN50 1,3 1,0 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów z PP-R w instalacjach wody ciepłej 
 

 
         Materiał 

 
Średnica nominalna  
rury 

                 Przewód montowany 

        Pionowo1)          poziomo 

             m              m 

            1             2               3               4 

 
PP - R 

DN 12 do DN 50 1,0 0,8 

DN16 0,9 0,7 

DN20 1,0 0,8 

DN25 1,1 0,8 

DN32 1,3 1,0 
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DN40 1,4 1,1 

DN50 1,6 1,2 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.3.3.     Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. może być prowadzony bo podpór pod warunkiem umieszczenia go w mrze osłonowej z 
tworzywa sztucznego (u „peszlu" lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony 
swobodnie 

 

5.3.4.    Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą prze/, przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ściano   \ 
przewodem pionowym prze/, strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nic może znajdować się żadne połączenie rury 
Tuleja ochronna powinna być rura. o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
Rury  przewodu. 
a)    co najmniej o 2 cni. przy przejściu przez przegrodę pionów;). 
b)    co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegród) pionowej o około 5 cm z każde: strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm 
powyżej posadzki Przestrzeń miedzy rurą przewodu a tuleja, ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 
rurę. umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
odpowiednia, klasę odporności ogniowe: (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla ty cli elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym 

5.3.6.      Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w które] icst zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatur, należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia Armatura,  po  sprawdzeniu prawidłowości  działania powinna być 
instalowana  u   miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjne! Był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływał na armaturze. 
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody, Armatura instalowana na przewodach powinna być 
zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych   przy   użyciu   odpowiednich   wsporników,   uchwytów   lub   podparć,   zgodnie   z projektem 
technicznym. Baterie  mieszakowe  do   zlewozmywaków   i  umywalek   należy   montować  bezpośrednio   na przyborach. Baterie mieszakowe natryskowe 
należy montować bezpośrednio na ścianie na wysokości około 1.0 - 1.2 m od posadzki. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien 
być podłączony z lewej 
Strony 
 
5.3. 7.      Instalacje z rur stalowych 

Montaż przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej, wody pożarowej o połączeniach gwintowanych przy pomocy łączników gwintowanych z żeliwa 
ciągliwego. Połączenia  gwintowane  stosuje się do połączeń przewodów z armatura,  gwintowana  oraz 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi. których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą elastycznej taśmy teflonowej 
lub pasty uszczelniającej. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej. 

5.3. 8.      Instalacja rur z polipropylenu( PP) 

Montaż przewodów i kształtek w instalacji wody zimnej i wody cieplej należy  łączyć prze zgrzewanie mufowe. Połączenia zgrzewane wykonywane są przez 
połączenie rozgrzanych i nadtopionych  powierzchni   łączonych  elementów,  w wyniku czego  następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Rury nałoży 
przycinać na wymaganą długość prostopadle do ich osi. 
Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić czystość łączonych powierzchni, a jeśli są zabrudzone lub zawilgocone to należy je starannie oczyścić. 
Zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury do kształtki. Jednocześnie wsunąć 
końcówkę  rury  i   nasunąć  kształtkę  na  odpowiednie końcówki  grzewcze   zgrzewarki    Po odczekaniu przewidzianego instrukcją czasu, nagrzane elementy 
odejmowane są od końcówek grzewczych i łączone ze sobą przez wciśnięcie rury w kielich kształtki do zaznaczonej uprzednio głębokości. Następnie przez 
chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określony instrukcja, producenta. Należy zwrócić 
uwagę na ewentualne niezbędne korekty czasu nagrzewania, np. przedłużenie w przypadku obniżonej temperatury zewnętrznej, lub zróżnicowanie czasu 
nagrzewania łączonych elementów. W przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np łączenie kształtek z rurami o cieńszych ściankach).  Rozpoczęcie 
nagrzewania  należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są elementami 
wymiennymi i dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów. Zgrzewanie rur PP wykonać zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ZGRZEWANIA. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowań przewodów poziomych powinna wynosić 
0.4 m dla rur o średnicy do 25 mm 
0.75 m dla rur o średnicy do 50 mm 
 
5.3.9  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów PE 
            Uwaga! Prace ziemne i podsypki w ST „Roboty ziemne” 

Metody łączeniu rur i kształtek PE  Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują procedur. podane przez ich 
producentów. 

Zgrzewanie czołowe 
Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 03 mm. Wszystkie parametry zgrzewania rur 
polietylenowych musza być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. 
zasad zwrócić uwagę na: -    prostopadle do osi obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek. 
-    zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek. dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż przed zgrzewaniem. 
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- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE). 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur. (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem). 

-    współosiowość (owalizacje należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce). 
-   utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka i papieru zwilżonego alkoholem. 
-    czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek run był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie (PE). 
-    silę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru. 
-  silę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności w temperaturze powyżej 100°C kiedy 
zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym. chłodzenie złącza powinno odbywać się w sposób naturalny bez przyśpieszania. Inne parametry zgrzewania 
takie jak: 

-    siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni. 
-    czas rozgrzewania. 

-    czas dogrzewania. 
-    czas zgrzewania i chłodzenia. 

powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia zgrzewającego należy 
skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te 
nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez danego producenta. 

 

Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i oczyszczone końcówki rur z PE. a 
następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja 
elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy.-. unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma ..swoje" parametry zgrzewania. Są 
one zapisane bądź na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego. bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 
elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają, wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci wypływek (wysuwające się 
pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci zla.cz 
elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie >o jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45"C. 

Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głownie przy połączeniach PE/stal. gdy łączy się sieć stalowa z PE   Stosowane mogą być również przy połączeniach rur PE z armatura stalowa. 
Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z kauczuku; 
butvlowego lub kauczuku polichloroprenowego. Dopuszczalne jest zastosowanie kształtek z żeliwa sferoidalnego wg typowych katalogowych parametrów na 
ciśnienie PNI.5 Mpa. 

Układanie przewodu PE na dnie wykopu 
Run można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0.50m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu 
odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części 
przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po 
ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji 
kierunku me powinno przekraczać 0.01 m Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur lezących, należy zwrócić uwagę na 
to. aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym 
dopuszczalna wartość wygięcia rur zależy między innymi od temperatur), jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 
-    20 x D (przy temp. - 20CC). 
-    ?5 x D (przy temp, + 1()°C). 
-    50 x D (.przy temp. ()°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez producenta. Stanowisko do zgrzewania 
rur powinno się znajdować w pobliżu  wykopu,   w  miejscu  osłoniętym  przed  bezpośrednim  nasłonecznieniem  i  opadami atmosferycznymi. Połączone 
odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do miejsca ułożenia Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii 
wykonania złączy i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywać się na 
przygotowanym podłożu Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na poboczu wykopu lub też w wykopie po 
odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia Złącza powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.     Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

6.2.     Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie   materiały   do   wykonania   robot   muszą   odpowiadać   wymaganiom   Dokumentaci1 Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać 
akceptacje inspektora nadzoru. 

6.3.     Kontrola jakości robót 

6.3.1.      Warunki przystąpienia do badań 

Badania należ}' przeprowadzić w następujących fazach: 
a)    przed zakryciem bruzd. stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b)    przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c)    po  ukończeniu   montażu  i  po  przeprowadzeniu   płukania  całego  urządzenia  oraz dokonaniu regulacji 
d)    w okresie gwarancyjnym 

6.3.3.      Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie cech 
legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielili, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 

6.3.4.     Badanie przewodów 

Należ}' sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją: połączenia gwintowane należy 
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wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny 
zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych: sprawdzenie spadków 
przewodów: sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów 
względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów 

6.3.5.     Badanie szczelności na zimno 

Badania  nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C.  Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 
instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należ}' dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz 
skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Próby ciśnieniowe instalacji z rur stalowych ocynkowanych Po 
zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę 
ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wodociągowych" przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż K) bar. Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym 
wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania jastrychu. Próby ciśnieniowe instalacji z rur 
polipropylenowych Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1.5 krotnej wartości ciśnienia roboczego (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla 
najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) 
wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne. po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć 
się o więcej niż 0,6 bara,  po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0.2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach. podczas 
próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należ}' utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku natynkowego 
prowadzenia rur sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych. Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym producenta. 

6.3. 6.     Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 

Badanie   można   podjąć  po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  szczelności   na   zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu 
pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli 
cala instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę szczelności na gorąco 
przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 

6. 3. 7     Próby szczelności przewodu z PE 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Zamawiającego (Inspektor Nadzoru), należ}' również 
przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Próba pneumatyczna jest niedozwolona. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z 
próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do 
przeprowadzenia próby szczelności: 
-    zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami  
-  wykonana dokładnie obsypka.  

- profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 
- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 

W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
-    przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
-    napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
-    temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. 
-    po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania 
-    po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 

-    po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury powietrza wewnątrz przewodu z 
temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach 
co 30 minut, 

-    cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych jego odcinków oraz po 
jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pv powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym prdo l MPa Pp = 1,5 pr lecz nic niższe niż l Mpa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l M.P’ Pp = p, + 0.5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązująca normą. Po zakończeniu próby szczelności należy zmniejszyć ciśnienie 
powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
 
7.1.     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania ogólne" Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach 
wykonywania robót, 
7.1.     Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory  międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości  robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, 

których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów 

tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należ}' dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory 

międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
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a)    wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymian' otworu: 
b)   wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; - zgodność bruzdy z pionem; - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem: 
c)    wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny 
jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych 
lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

7.2.  Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji . do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy 
on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach płaszczowych  w  warstwach  
budowlanych  podłogi,  uszczelnień  przejść w przepustach  oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 
końcowego (technicznego) 
Odbiór   częściom'   przeprowadza   się   w   trybie   przewidzianym   dla   odbioru   końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a)    sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie: 
b)    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy: 
c)    przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należ)' sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należ)' załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W 
przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należ)' określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należ)' ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3.     Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja   powinna   być   przedstawiona  do  odbioru   technicznego  końcowego   po   spełnieniu następujących warunków: 
a)    zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b)    instalacje wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono. 
c)    dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym: 
d)    zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
e)    zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykończeniowe i inne. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należ)' przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b)  dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
e) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  
j) instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody płynącej w 

odbieranym przewodzie; 
g) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, 
wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia 
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należ}' przeprowadzić 
ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji 
spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z umową. 

9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE  

•      Polskie Normy 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706/Azl                          Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu  (zmiana Az1)  
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PN-83/B-107()0/00./01./02,/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74200            Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-76/H-74392                          Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-97-C-89207                          Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
PP-H, PP-B. PP-R 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.  Wymagania i badania. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające 
   (wielkość nominalna '/:"). minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 
PN-EN671-1 Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnm 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 
PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarwa 

• Inne akty prawne 

Dz. U. z 2018 r. Nr 106. poz. 1202 ze zmianami - Prawo budowlane 
Dz. U. z 2015 r. poz. 1422- Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. 02.08.70 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury - w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
Dz. U. z 2003r Nr 169, poz. 1650 ze zm. - Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Dz. U.2018, poz. 1152 - Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

•Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej, Gazowej i 
Klimatyzacji, Warszawa- 1994. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 - wyd. COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. 
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt l - wyd. COBRTI INSTAL. czerwiec 2001 r. 

•         Normy i akty prawne dotyczące wykonania i obioru instalacji z rur PE 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.  Arkady.  Instrukcje Producentów. 

PN-EN 1452-1:2000          Systemy przewodowe do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  

PN-EN 1452-2:2000   Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury. 

 PN-B-10725:1997       Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

PN-EN ISO 161-1:1996  

IDT ISO 161-1:1978   Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i nominalne ciśnienia (układ metryczny).  

PN-C-89207:1997     Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B. 
PP-R. 

PN-93/C-89218         Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997      Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. ymiary 
PN-B-02424:1999     Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 1994r. oraz inne obowiązujące 
PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów LTE. 

 
, 
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STI 02.04- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej-odwodnienie 

KOD CPV 45214400-4 , 45212410-3 , 45232460-4 

1.0.     WSTĘP 

1.1.     Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru instalacji centralnego ogrzewania dla projektu 
REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH M. SKRZYNKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1, DZIAŁKI NR 
130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19 

1.2.      Zakres stosowania Specyfikacji projektu  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargów przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotycz}' specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• roboty ziemne 
• montaż przykanalików z rur PP 
• montaż przewodów odpływowych z rur PP 
• montaż przewodów spustowych z rur PP 
• montaż podejść z rur PP 
• montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PP 
• montaż rur wywiewnych z kominkiem i dolącznikiem z PP 
• montaż rewizji (czyszczaki) z PP 
• montaż syfonów z PP 
• montaż wpustów podłogowych 

 

Instalacja kanalizacji deszczowej - odwodnienie boisk sportowych 
•      montaż wpustów  

•      montaż rur spustowych PCV 

•      montaż rewizji (czyszczaki) z PVC 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

•    Pojęcia ogólne: 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji  instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Instalacja   kanalizacyjna   -   zespól   powiązanych   ze   sobą   elementów   służących   do odprowadzania  ścieków  z obiektu budowlanego  i jego otoczenia  
do  sieci  kanalizacyjnej 

zewnętrznej lub innego odbiornika. Ścieki    technologiczne    -    ścieki    pochodzące   całkowicie    lub    częściowo    z    procesu technologicznego. 
Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. Infiltracja - przenikanie wody gruntowej do przewodu Podleczenie kanalizacyjne (przykanalik) 
- przewód odprowadzający ścieki z nienichomości 
do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. Przewód   spustowy   (pion)   -   przewód   służący   do   odprowadzania   ścieków   z   podejść 
kanalizacyjnych, rynien lub upustów deszczowych do przewodu odpływowego. Przewód   wentylacyjny   kanalizacji  -  przewód   łączący   instalacje  
kanalizacyjną  ścieków 
bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia. Podejście - przewód 
łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. Przybór sanitarny  -  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania   zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Czyszczak - element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza 
przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

2.0.     MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

2.1.     Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

•      rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na uszczelki gumowe 
(kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI INSTAL i IBDiM deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 

•      rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja pozostała) aprobata techniczna 
COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 

•      kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-81/C-89203 

•      rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
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•      rury wywiewne z kominkiem i dolącznikiem z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•      wpusty podłogowe z króćcem <j> 50 deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-8 l/B- 10700. 0 1 

•      wpusty podłogowe z króćcem <j> 75 aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-8 l/B- 1 0700. 0 1 
           2.2.     Materiały do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej 

•       rury kielichowe klasy S (o zwiększonej \\ytrzymalosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowancgo polichlorku winylu PVC-U łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja 
pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI 1NSTAL i IBDiM deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 

•      kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-81/C-89203 

•      wpusty   balkonowo-tarasowe   bez   syfonu  z  uformowanym   kołnierzem   izolacyjnym   i za tyczką ochronną , z odpływem pionowym D 50 aprobata 
techniczna COBRTI INSTAL 

•       rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

2.3. Składowanie materiałów  

Materiały tworzywowe 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 

-    należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
-    szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia  
nie dopuszczać do zrzucania elementów 
niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należ}' chronić je przed: 

•    długotrwałą ekspozycją słoneczną 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m. Rury o różnych 
średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. 
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach 
magazynowych. Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec. Uszczelki do łączenia rur Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko 
w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. Smar 

Smar poślizgów}' używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami 
Producenta i zgodnie / wymogami BHP.  

Wpusty  

Wszystkie elementy systemu należy składować oddzielnie. Składowanie elementów systemu może odbywać się na gruncie utwardzonym i wyrównanym 
wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Elementy składowe odwodnień i wpustów deszczowych powinny być składowane jak długo to możliwe 
zakonserwowane  fabrycznie  i w oryginalnym opakowaniu.   Elementy  metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków  i warunków 
powodujących korozję. Elementów systemu odwodnień NIE WOLNO zrzucać i wlec. 

3.0.     SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować 
drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz żurawiem samochodowym do 1.0 t. i spycharką gąsienicową 74 kW. 

 

4.0.     TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie 
samochodem dostawczym do 0.9 t. i samochodem samowyładowczym do 5 t. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Rury kształtki, elementy i 
urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych 
narzędzi i metod przeładunku. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak. aby wolne króćce wystające poza skrzynię 
ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały   przewożone   powinny   być   zabezpieczone  przed  przypadkowym   przesunięciem i uszkodzeniem w czasie 
transportu. 

5.0.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Wymaganiu ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogólne" . Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt 
organizacji i harmonogram robót. 

5.2.     Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
•      teren   odpowiada   warunkom   zgodnym   z   przepisami   bezpieczeństwa   pracy   do prowadzenia robót ziemnych. 

•      obiekt   odpowiada   warunkom   zgodnym   z  przepisami   bezpieczeństwa   pracy   do prowadzenia robót instalacyjnych 

•      elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

5.3.     Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z 
założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kolki 
osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, i na odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kolki świadki 
wbija się po dwu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
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należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Przed 
przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające. zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 

5.4. Prace ziemne wg ST „Roboty ziemne" 
5.5. Montaż instalacji 
5.5.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wynoszą 

dla przewodu średnicy 100 mm - 2.0% 
dla przewodu średnicy 150 mm - 1.5% 

Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą, wynosić ±10%. Spadki podejść kanalizacyjnych 
wynikają, z zastosowanych trójników leczących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasada osiowego montażu elementów 
przewodów. 

Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej  i ciepłej 
wody. gazu. centralnego ogrzewania oraz „gołymi" przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0. l m. a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy 
zastosować izolację termiczną. Odgałęzienia   przewodów   odpływowych   (poziomów)   powinny  być  wykonane   za   pomocą trójników o kącie rozwarcia 
nie większym niż 45° 
Przewody   należy   mocować   do   elementów  konstrukcji   budynków  za   pomocą   uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub 
wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i 
przegrodach budowlanych. Elementy mocujące zawsze powinny obejmować mrę pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych 
wynosi l m. W przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. Pomiędzy przewodem a 
obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 
wydłużenia rurociągów. Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy 
ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być mniejsza niż 0. 1 m. Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno znajdować 
się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewody 
poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 
Po wykonaniu wprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „O" w budynku należy bardzo dokładnie zabezpieczyć wszystkie otwory tak, aby nie 
było możliwości zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych. 

5.5.2       Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

5.5.3.      Tuleje ochronna 

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei 
ochronnych. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być mrą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a)    co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 
cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej 
wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 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 1) wymagana, dla tych elementów, zgodnie /. rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.5.4.      Montaż przyborów sanitarnych 

Zlewozmywaki   należ)'   mocować  do  ściany  w sposób  zapewniający   łatwy   demontaż oraz właściwe użytkowanie. Umywalki należy mocować do ściany 
zapewniając łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
Miski  ustępowe  należy   mocować  do posadzki  w sposób  zapewniający  łatwy  demontaż  i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być 
wyposażone w urządzenia spłukujące. Przybory   i   urządzenia   łączone   z   urządzeniami   kanalizacyjnymi   należ}'   wyposażyć   w indywidualne zamknięcia 
wodne (syfony). 
Wysokość        ustawienia        przyborów       zgodnie  z  obowiązującymi        przepisami (wgPN-81/B-10700.01). 

5.5.5.      Instalacja z rur PVC 

Połączenia   kielichowe   rur   należy   wykonać   przy   użyciu   uszczelki   wargowej   średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Rury przycinane 
na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy pamiętać o zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych 
zębach, a dla zachowania kąta prostego można korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec 
należy oczyścić z zadziorów,  nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, aby zapobiec wysunięciu się 
uszczelki z kielicha. Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej (np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczyć miejsce styku ..bosego" 
końca z kielichem. 

Następnie należy „bosy" koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. Przed ostatecznym zamocowaniem instalacji należ}' upewnić się, czy 
rura pozostała na swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 milimetrowa szczelina w kielichu. 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.     Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne"' . 
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6.2.     Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie  materiały  do   wykonania   robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację 
inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót ziemnych - wg ST „Roboty ziemne" 
6.4. Kontrola jakości robót instalacyjnych 
6.4.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a)    przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b)   po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 
c)    w okresie gwarancyjnym 

6.4.2.     Badanie przyborów sanitarnych 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości od elementów budowlanych sposób mocowan ia, 
wypoziomowanie. połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność. 

6.4.3.     Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia kielichowe 
należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budów. 
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm: sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do 
odpowietrzenia: sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem 
innych przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

6.4.4.      Badaniu szczelności 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

• powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia: 

•  podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez 
nie wody 

•kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarczych sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą powyżej 
kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

•pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą. 

7.0.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" . Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych 
fazach wykonywania robót. 

7.1.     Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których 
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej 
instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie. jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a)    wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka. zasypka) 
b)    wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymian o t woni: 
c)    wykonanie bruzd w ścianach - wymian' bruzdy: czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; Po  dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić 
protokół  stwierdzający  jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji, W protokole należy jednoznacznie 
identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należ)' ponownie 
dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

7.2.     Odbiór częściowy instalacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla  tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
-sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 
-podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia 
-jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej.     Specyfikacji    Technicznej     oraz    atestami     producenta     

i normami przedmiotowymi  
-ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym 
-długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 
- badanie szczelności podłoża 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
-    zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
-    instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką w bruzdach ścianach gipsowo- 
kartonowych 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50 m.. Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla 
odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
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a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem 
technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 
lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W 
przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3. Odbiór końcowy instalacji 

Instalacja  powinna  być  przedstawiona do odbioru technicznego  końcowego  po  spełnieniu następujących warunków: 
a)    zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  

c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji: 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a)    projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy): 
b)    dziennik budowy: 

c)    potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami: 
d)    protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
e)    protokoły odbiorów technicznych częściowych 
f)    protokoły wykonanych badań odbiorczych 
g)   dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 
h)    dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym j)    instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów k)    instrukcję 
obsługi instalacji 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a)   sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b)    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić 

w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c)    sprawdzić protokoły odbiorów między operacyjnych 
d)    sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e)    sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f)    uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania insta lacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru 
ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem 
ścieków lub innymi przyczynami. 

8.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 

9.0 PRZEPISY ZWIĄZANE  

•     Polskie Normy  

PN-86-B-02480                                Grunty budowlane.Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
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PN-81/B-03020 

PN-68/B-06050           PN-90/M -47850 

PN-87/B-01100             PN-B-
10736:1999 

PN-92/B-01707 
PN-81/B-10700.01.02.04 

PN-EN-1610 
PN-81/C-89203 
PN-80/C-89205 
PN-78/B-12630 
PN-8 l/B- 1 2634 
PN-8 l/B- 12635 
PN-91/M-77570 

PN-85/M-75 178.00  

PN-89/M-75178.01  

PN-89/M-75178.02 

PN-89/B-75 178.06 

•     Normy branżowe 

BN-77/8931-12 BN-72/8932-01 

•     

 

Akty prawne 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 
– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych 
 
•     Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i 
Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994 
Wewnętrzne   instalacje   wodociągowe   i   grzewcze  z   rur  miedzianych.   Wytyczne   stosowania   i projektowania - wyd. COBRTI INSTAL 1994. 
Warunki  techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych - część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI 
INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sierpień 2003r 
Instrukcja projektowania,  wykonania  i  odbioru instalacji  rurociągowych z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez 
Producenta. 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wraz z instrukcja. montażu dla neutralizatora kwasów - wydana przez producenta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grunty budowlane.  Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w  zakresie wykonania  i badania przy odbiorze. 
Deskowanie      dla     budownictwa      monolitycznego.      Deskowanie 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych.  
Warunki Techniczne Wykonania. 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i kanalizacyjne.   Wymagania  i 
badania przy odbiorze - wspólne \\ymagania i badania. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne.   Wymagania  i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
Sprzęt gospodarstwa  domowego.  Zlewozmywaki  z blachy stalowej 
emaliowane. 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.  Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków. 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 

Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE – ZABYTKOWY DWÓR W SKRZYNKACH 
 

1.  WSTĘP 
 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb zabytkowego dworu w Skrzynkach gmina Stęszew. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1,  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym 
 
W zakres prac wchodzą:  
 
- tablice rozdzielcze nn, 
- wewnętrzne linie zasilające,  
- instalacja oświetlenia podstawowego,  
- instalacja gniazd wtyczkowych, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, 
- system ochrony przeciwprzepięciowej, 
- system ochrony przeciwporażeniowej, 
 
1.4.  Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Przez obiekty budowlane należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
 
1.4.2. Przez budynek należy 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.  Mowa o budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  

 
1.4.4. Mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 

1.4.5. Mowa o remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 

 
1.4.6.  Mowa o urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
 

1.4.7. Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 

 
1.4.8.  Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 

własności , użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  

 
1.4.9.  Przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
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1.4.10. Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby rysunkami i opisami 
służącymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi. 

 
1.4.11. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
 
1.4.12. Przez teren zamknięty należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego 
 
1.4.13. Przez aprobatę techniczną należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 
 
1.4.14. Przez właściwy organ należy rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego 
 
1.4.15. Przez wyrób budowlany należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową 

 
1.4.16. Przez organ samorządu zawodowego należy rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
1.4.17. Przez dziennik budowy należy 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 

 
1.4.18. Przez kierownika budowy należy rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę 

 
1.4.19. Przez materiały należy 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 

 
1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych 

 
1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru należy rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
 
1.4.22. Przez projektanta należy rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 
 
1.4.23. Przez przedmiar robót należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

jolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych 
 
1.4.24. Przez ustalenia techniczne należy rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ‚ 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ( wg zapisów w Dzienniku Budowy ), oraz z 
Polskimi Normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia projektowanych materiałów innymi, o zbliżonej 
charakterystyce i trwałości. Zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, oraz 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  
projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
          Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną 
przez Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
         Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 

załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, 
jakby zawarte były w całej dokumentacji 

         Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

          W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze 
od odczytu ze skali rysunków. 

          Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. 
          W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i 

mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
          Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. 
          Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 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 przeciwpożarowa 
 
           Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 
            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót 

albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
          Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. 

          O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezwłocznie 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 przez 
Zamawiającego. 

 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
          Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( 

zgodnie z informacją BIOZ ). 
          Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.8. 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. 
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2.  MATERIAŁY 
 
 
2.1.  Ogólne wymagania  

 
Stosować materiały z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi odpowiadające Polskim Normom. 

Przed zastosowaniem wyrobu „ Wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 
powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  

Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi,, o których mowa w SST. 
 
2.2.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń  
 
2.2.1.  Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. Odbioru i przyjecia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym spedytora, w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2.2.2.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nie używane, a materiały używane mogą 
być zastosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

2.2.3.  Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie technicznym 
oraz odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisom dotyczącym budowy urządzeń elektrycznych i 
określonym warunkom technicznym. 

           Przy określeniu numeru katalogowego wyrobu, urządzenia lub materiału należy go bezwzględnie dostarczyć wg opisu 
katalogowego. 

            Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą projektanta 
i inwestora. 

2.2.4  Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymagane są świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty lub 
protokóły odbioru techniczne należy dostarczać z wymienionymi dokumentami.  
 

2.2.5.  Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów oraz wyrywkowo jakość wykonania stwierdzając 
brak uszkodzeń. 

 
2.2.6.  W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót 

materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom. 
 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
            Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, 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. 
 
2.3.1. Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych 

do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 
2.3.2. Kształtowniki stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu chroniąc przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. 
 
2.3.3.  Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać wymagań – rury instalacyjne stalowe 

składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach w wiązkach w pozycji 
pionowej 

            - rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 
temperaturze nie niższej niż -15st.C i nie wyższej niż +25stC w pozycji pionowej w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych z dala od urządzeń grzewczych 

            - rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać w kręgach zwijanych związanych 
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim 

            - przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
            - kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach (krótkie odcinki dopuszcza się składować w kręgach 

), a bębny powinny być  umieszczone na utwardzonych podłożach 
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           - osprzęt kablowy należy składować w pomieszczeniach 
           - silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. Należy składować w pomieszczeniach suchych, 

ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podłodze lub drewnianych podkładach  
            - wyroby metalowe – druty, linki, kształtowniki itp. Składować w pomieszczeniach suchych z zabezpieczeniem przed 

korozją 
            - narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych o odpowiedniej temperaturze i 

przewietrzanych, które należy chronić przed korozją 
            - sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 

suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na oddzielnych półkach 
           - akumulatory należy przechowywać i transportować zgodnie z wytycznymi producenta 
           - farby, lakiery, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zastosowaniem stosownych przepisów 

p-poż. 
            - gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach 
            - cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i wilgocią 
            - cegłę, przykrywy kablowe itp. należy składować w sposób uporządkowany na placu ( bez przykrycia dachem 

)zabezpieczając przed opadami i oblodzeniem 
            - prefabrykaty betonowe jak słupy itp. należy magazynować na placach składowych poziomo obok siebie, na przemian 

grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości słupa 
  
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
2.5.  Warunki równoważności              

 
Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw oświetleniowych itp. innego typu lub 

producenta niż wskazane w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych. 
 

2.5.1. Zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe :  
- oprawy oświetleniowe – o nie gorszych parametrach oświetleniowych, porównywalnych wymiarach, kształcie ( parametry 
oświetleniowe udowodnić wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków ) 
- źródła światła – o zbliżonych parametrach fotometrycznych i trwałości 
- system oświetlenia awaryjnego – jednolity dla całego obiektu 
- rozdzielnice – obudowy z materiałów przewidzianych w projekcie przy porównywalnych gabarytach 
- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – jednolite dla całego obiektu 
- osprzęt – wykonany z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych 
- listwy, kanały instalacyjne – wykonane z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych parametrach 
technicznych 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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.  

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

 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 
do pracy. Powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami 
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3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4.  TRANSPORT  
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na stan i 
jakość transportowanych materiałów. Nie wymaga się szczególnych środków transportu. Materiały zaleca się przewozić w 
oryginalnych opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów. Liczba środków będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 

 
4.4. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 
4.5. Transport materiałów          
 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać w szczególności : 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 
ładowni 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki itp. mniej odporną na wstrząsy i drgania 
- urządzenia i aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
- przy transporcie wyłączników, dławików, transformatorów należy stosować się do zaleceń producenta co do sposobu 
mocowania lin oraz załadunek i wyładunek przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią 
- transport elementów urządzeń rozdzielczych powinien odbywać się za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej 
konstrukcji szkieletowej (mocowanie do oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne ) 
- zaleca się dostarczanie urządzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem celem 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
- w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi 
wpływami środowiska 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót elektrycznych powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę 
zarządzającą, oraz odpowiednią ilość pracowników z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i 
bezpiecznego ukończenia robót na odpowiednim poziomie. 
 
5.2.  Trasowanie  
 
Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji 
geodezyjnej.  
 
5.3. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną  
            ofertową  
 
5.3.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy 
5.3.2. Opracowanie planu BIOZ 
5.3.3. Szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac 
5.3.4. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonywania prac 
 



115 
 

5.4. Ustanowienie kierownika robót 
 
5.4.1. W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe do ich prowadzenia ustanawia 

się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót 
5.4.2. Kierownik robót powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji 
 
5.5. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
 
5.5.1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy obowiązkowe jest 

prowadzenie dziennika budowy 
5.5.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 
właściwy organ administracji państwowej. 

5.5.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być 
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz 
nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis 
dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

5.5.4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy (robót) oraz następującym 
osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami : 
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 
- majstrom 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy 
- pracownikom służb bhp 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 

5.5.5    Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie odpowiedzialny jest kierownik budowy. Przez 
cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania oraz udostępniać te 
dokumenty i dziennik budowy uprawnionym organom. 
 
5.6. Odbiór frontu robót 
 
5.6.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym, gdzie będą 

prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót 
5.6.2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem 

zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokołu. 
5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z ustaleniami 

podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan urządzeń 

podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie. Że w danym terenie nie ma 
żadnych urządzeń podziemnych 

5.6.5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.  
 
5.7. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
5.7.1. Koordynacja robot budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich 

fazach procesu inwestycyjnego począwszy od projektowania a kończąc na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji 
5.7.2. Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

rodzajów robot lub ich etapów oraz powinien tak być uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg zasadniczych 
robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe wykonawstwo robót 
specjalistycznych. 
 

5.8.  Wymagania wobec wykonawcy      
         

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierować osoba posiadająca wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia 
budowlana i będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
5.8.2. Osoby wykonujące prace wymagające potwierdzonych kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci na 
podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny legitymować się zaświadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, 
odpowiednio : dla dozoru i eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz napięcia 
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5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, 
objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady wykonania kontroli robót  
 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Przy 
odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z zamówieniem i dokumentacją projektową. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na stan izolacji przewodów Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzić badania.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz 
robót. 

 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na  
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia  w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, 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. 

 
6.4. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż trzy dni od ich uzyskania. 

 
Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 
lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy i dokumentacji 
projektowej 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 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje - atesty 
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6.6.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej 
6.6.2. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
6.6.3. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań, których kopie będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru 
6.6.4. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 
 
6.7. Próby montażowe – rozruch 

 
6.7.1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót (próby montażowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów ( prac 
regulacyjno-pomiarowych ) i próbnym uruchomieniu poszczególnych fragmentów wykonanej instalacji 
6.7.2. Szczegółowy zakres prób montażowych wynika z charakteru wykonanej instalacji  
6.7.3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokółach lub udokumentowane odpowiednim wpisem 
w dzienniku budowy 
6.7.4. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia 
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania odpowiednich parametrów. 
Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych określa Zamawiający.  
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać jako odbiory częściowe. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia linii kablowych, oraz prawidłowość montażu i osadzenia słupów.  

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
Odbiór robot 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 przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 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 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 

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

 
7.4. Odbiór końcowy 

 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu ( ilości ) oraz jakości. 
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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. 

 
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 z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne 
3. dzienniki budowy oryginały 
4. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST  
5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności ( atesty ) wbudowanych materiałów 
6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( przełożenie linii energetycznej ) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
7. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
8. 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 lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Podstawa płatności zgodnie z umową. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Dokumentacja projektowa 
 
9.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy  
9.1.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – część elektryczna 
9.1.3. Przedmiar robót  
 
 
9.2. Akty prawne 
 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy a wynikających 
z:  

- –Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
9.3. Normy 
 
PN-IEC 60364           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 61024           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
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PN-EN 50310:2002   Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z  
                                   zainstalowanym sprzętem informatycznym 
PN-91/E-05010          Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych 
PN-76/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-E-90401   Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i  

powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/l kV.  
N SEP-E-001             Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  
                                   przeciwporażeniowa 
N SEP-E-004              Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-E-90184   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
                                    Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN 1838:2002      Oświetlenie awaryjne 
PN-E-06314   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  
PN-E-06305/00  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-86/E-05003/01     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/03     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/04     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                      Zasady ogólne 
 
PN-IEC/TS  61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                    Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i  
                                    uziemienia 
PN-IEC/TS  61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
                                    Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć 
PN-84/E-02033          Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60445:2002   Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
                                    z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne  
                                    zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady  
                                    systemu alfanumerycznego 
PN-E 60446:2002      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  
                                    cyframi 
PN-E-05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.  
PN-EN 60529:2003    Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP ) 
PN-EN 50171:2002    Niezależne systemy zasilania 
PN-IEC 61239:2000   Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi     
                                   dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
PN-E-05009/41  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-E-05009/61  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-88/E-08501          Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01255          Barwy i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256          Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998   Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  
                                    ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
PN-E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.  
PN-E-06401/03  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe  

na napięcie nie przekraczające 0.6/1 kV.  
PN-B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-H-92325   Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  
PN-E-05204:1994      Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i  
                                    urządzeń. Wymagania  
PN-92/E-05202          Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe  
                                    / wybuchowe / 
BN-6774-04   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.           
BN-6774-0   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.  
BN-6112-28   Kit miniowy.  
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  



120 
 

oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.  
BN-8836-02   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-6353-03   Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
BN-8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-3061-29   Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.  
BN-8872-01   Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw  

sztucznych. Ogólne wymagania i badania.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach 
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.1. Roboty konstrukcyjne. 
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu  zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 
1.3.3. Przyłącza wod-kan, instalacje wod-kan, gaz. 
1.3.4. Instalacja grzewcza. 
1.3.5. Instalacje elektryczne  
1.3.6. Roboty wykończeniowe. 
1.3.7. Roboty elewacyjne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. inspektor nadzoru – 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.. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
1.4.6. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
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. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentacji przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy: 
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe  powykonawcze, geodezyjną 
dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z inspektorem nadzoru. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 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 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z. 
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone przez właścicieli), 
na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do 
wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 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 Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach 
pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych 
roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań powinien być ujęty w cenie za organizację Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia 
budynków w trakcie prowadzonych Robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru. inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
Potwierdzenia Zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kumowy nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami. 

1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania Robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami 
prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego. 
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2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

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

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 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, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki: 

a) inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 
realizacji robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji 
i badań w tych miejscach. 

 
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, lub projekcie 
organizacji Robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami  określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 
normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do Robót. 

 
4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokół Placu 
Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 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 nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. 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. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 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. 

6.3. 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. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  
inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodnośćć z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. 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 w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 
(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 jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora 
nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora 
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
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Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone przez niego. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora 
nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

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

 
 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

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

7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 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. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy 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 nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy.  

7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru ostatecznego 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. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy oryginały. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych  

zgodnie z ST. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 

2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 
1555). 
 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej specyfikacji 
technicznych wyliczenia i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. 
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Specyfikacja Techniczna SSB 2 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu 

 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 

Wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji, pokrycia dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowego konstrukcji dachu w ramach inwestycji pn.: 
Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu izolacji, pokrycia dachu i zabezpieczenia przeciwpożarowego 
konstrukcji dachu i obejmują: 

1.3.1. Izolację przeciwwilgociową na ławach i na murach podziemia-poziomą 
1.3.2. Izolację przeciwwilgociową murów podziemia - pionowa 
1.3.3. Pokrycie dachu i opierzenia 
1.3.4. Ocieplenie stropodachu 
1.3.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży 
1.3.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniam i inspektora 
nadzoru. 

2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 

2.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia  
Papa termozgrzewalna  podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm   
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości - patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Asfaltowa emulsja anionowa wg PN-B-24002:1997 do ewentualnego gruntowania powierzchni 

2.2. Izolacja pionowa murów podziemia   
Płynna emulsja nierozwodniona 
Warunki dostawy – certyfikat na znak bezpieczeństwa B 
Transport i składowanie wg karty produktu (Instrukcja 28.6.99) i aprobaty technicznej 
Kontrola jakości – gwarancją objęta jest jakość w ramach warunków sprzedaży i dostaw podanych przez producenta w karcie produktu (Instrukcja 
28.6.99) i aprobaty technicznej 

2.3. Pokrycie dachu hali i opierzenia  
Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z bitumu modyfikowanego z posypką 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.8.1.2. ST „Roboty wykończeniowe” 
Papa podkładowa wg PN-B-27620 
Warunki dostawy – papa musi posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa B, 
Transport i składowanie wg PN-B-27620:1998 
Kontrola jakości wg PN-B-27620:1998 
Blacha  
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg AT-15-3465/2000 i danych producenta 
Kontrola jakości – PN-83/N-03010 

Płyty dachowe z wełny mineralnej  
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – płyty należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w 
warstwach o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 

Blacha cynkowa utwardzana tytanem 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-EN 501:1999, PN-EN 988: 1998 i danych producenta 

2.4. Ocieplenie stropodachu - 
Wełna mineralna o łącznej grubości 20  cm w dwóch warstwach płyt o gęstości 150 kg/m3 

Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt 2.3. ST  
2.5. Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży - 

Styropian  PS-E FS 20   
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999 

2.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Impregnat do zabezpieczenia przed korozją biologiczną drewna bezwonny przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
Warunki dostawy - certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie - zgodnie z wytycznymi producenta 
Kontrola jakości - wg danych producenta  

3. Sprzęt 
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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, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
Przy robotach ziemnych w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych, prace należy wykonywać ręcznie. 

4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na 
środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu 
wydanymi przez ich wytwórcę. 

5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do budowy winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. spełniającą 
wymagania ST jakość robót. Wykonanie robót powinno odbywać się zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

5.1. Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma 
Jeśli istnieje taka konieczność podłoże należy zagruntować asfaltową emulsją anionową. Powierzchnia powinna być równa bez jakichkolwiek wgłębień i 
zgrubień, bez luźnych części. 
Roboty należy prowadzić w temperaturze nie niższej niż 5 C, w okresie pogody bezdeszczowej. W razie konieczności prowadzenia prac podczas opadów 
należy stosować prowizoryczne zadaszenie ochronne. Do gruntowania podłoża nie należy stosować roztworu smołowego. Szerokość zakładów arkuszy 
papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10 cm. Papę można przyklejać po wyschnięciu roztworu gruntującego tj. nie wcześniej niż 24 
godziny od naniesienia go na podłoże i nie później niż po 48 godzinach (aby uniknąć zapylenia powierzchni). Papę należy przyklejać do podłoża i sklejać 
między sobą metodą nadtapiania masy powłokowej od strony przekładki antyadhezyjnej (po jej usunięciu). Do klejenia papy należy stosować aparat 
palnikowy na gaz propan-butan. 

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia- pionowa 
Zasady wykonania robot przy użyciu emulsji bitumicznej zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta. 

5.3. Pokrycie dachu budynków mieszkalnych 
Należy wykonać jako dwuwarstwowe z papy podkładowej i wierzchniej warstwy z papy termozgrzewalnej. Papę należy układać pasami równoległymi do 
okapu. Opierzenia oraz rynny i rury spustowe układać zgodnie z wytycznymi producenta. Zakłady poprzeczne górnej warstwy pokrycia powinny być 
przesunięte o ½ szerokości arkusza w stosunku do zakładów w warstwie dolnej Układanie papy należy rozpoczynać od najniższych miejsc połaci 
dachowej. W trudnych do obrobienia miejscach należy wzmocnić pokrycie dodatkową warstwą papy. Papy poszczególnych warstw pokrycia dachowego 
powinny być wywinięte na wystające pionowe elementy budynku na wysokość co najmniej 15 cm i zabezpieczone przed zsuwaniem się. Płyty z wełny 
mineralnej układać szczelnie na blasze. Wytyczne montażowe dostosowane do typu użytej płyty. 
Pokrycie z płyt blachy trapezowej układać wg wytycznych producenta. 

5.4. Ocieplenie stropodachu 
Płytami z wełny mineralnej dwuwarstwowo – jedna warstwa w płaszczyźnie rusztu pod płyty gipsowo-kartonowe dla uniknięcia mostków termicznych na 
szerokości elementów drewnianych. Wytyczne montażowe dostosowane do typu użytej płyty. 

5.5. Ocieplenie wieńców, ścianek żelbetowych i nadproży 
Wykonać ze styropianu razem z ociepleniem całości budynku.  

5.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 
Wykonanie zabezpieczenia uzależnione jest od przyjętej technologii impregnacji. Zaleca się zastosowanie metody wgłębnej impregnacji poza placem 
budowy z zastosowaniem wszelkich wymaganych środków ochrony BHP. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1956 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych). 

6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonanych bądź wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 

6.1. Izolacja przeciwwilgociowa na ławach i na murach podziemia-pozioma 
Powinna być wykonana zgodnie z instrukcją układania pap termozgrzewalnych oraz ogólnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260. 

6.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia-pionowa 
Powinna być wykonana z godnie z Instrukcją 28.6.99 Eurolan 3K firmy Deitermann oraz ogólnymi wymaganiami zawartymi w PN-69/B-10260. 

6.3. Pokrycie dachu budynków  
Powinno być wykonane zgodnie z instrukcją układania pokryć dachowych z blach powlekanych wymienionych w punkcie 5.3 oraz dopowiadać 
wymaganiom zawartym w PN-80/B-10240. Rynny i rury spustowe oraz opierzenia powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-EN 612:1999. 

6.4. Ocieplenie stropodachu 
Prawidłowo ułożone płyty nie wypadają i nie wyginają się ku górze zatykając szczelinę wentylacyjną, nie zaginają się przy dolnych narożach krokwi lub 
jętek 

6.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży 
Warstwa ocieplenia powinna być ciągła, a jej składniki związane ze sobą i konstrukcją. 

6.6. Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu – wg danych technologicznych przyjętej metody impregnacji 
7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” 
7.1. Izolacja przeciwwilgociowa ław i murów podziemia 

Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, po 
przygotowaniu podkładu pod izolację, podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności 
podkładu, rejestrację usterek. Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego 
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, występowania ewentualnych uszkodzeń. Powinna być 
przedłożona następująca dokumentacja: projekt z naniesionymi ewentualnymi zmianami, dokumenty potwierdzające jakość materiałów, protokoły 
odbiorów częściowych, dziennik budowy. Z odbioru końcowego powinien być sporządzony protokół z oceną jakościową zabezpieczenia. Norma 
dotycząca wymagań i badań przy odbiorze dla izolacji bitumicznych: PN-69/B-10260 

7.2. Izolacja przeciwwilgociowa murów podziemia – pionowa jak punkt 8.1. - 
7.3. Pokrycie dachu budynku biurowego i opierzenia, obróbki blacharskie - 

Zakres odbioru pokrycia dachowego 
Odbiory robót pokrywczych powinny obejmować: odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót pokrywczych, 
odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: podłoża lub podkładu, dokładności zamocowania podkładu, jakości zastosowanych materiałów, 
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dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. Odbiór 
końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonania pokrycia i obróbek blacharsko-dekarskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, 
a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. Oceny technicznej robót należy dokonać w oparciu o odbiór końcowy 
przeprowadzany komisyjnie. Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych) oraz 
dokumentację techniczną i dziennik budowy. Jeżeli wykonane roboty budzą wątpliwości co do poprawności wykonania, należy poddać je szczegółowym 
oględzinom lub badaniom połączonym z wykonywaniem odkrywek. Zakres badań ustala komisja. Jeżeli przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, 
to wykonane roboty pokrywcze należy uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi. W przypadku gdy chociaż jedno z przeprowadzonych 
badań i oględzin da wynik ujemny, wówczas całość wykonywanych robót pokrywczych lub tylko niewłaściwie wykonywaną ich część należy uznać za 
niezgodną z niniejszą ST. 
Ogólne zasady odbioru robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych 
robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone w dzienniku budowy. Badania 
końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. Do odbioru technicznego robót pokrywczych wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: dokumentację techniczną, zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz poszczególnych warstw lub 
fragmentów pokrycia, zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów. Przed przystąpieniem do badań należy 
sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów w dzienniku budowy czy przygotowane podłoże nadawało się do wykonywania robót pokrywczych, czy 
zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, czy zostały spełnione warunki wykonywania robót oraz inne wymagania zapisane w 
dzienniku budowy. 
Odbiór podłoża i podkładu 
Badania podłoży lub podkładów należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed przystąpieniem do krycia połaci 
dachowych. Sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 2m lub za pomocą szablonu i 
przymiaru z podziałką milimetrową. Prześwit pomiędzy sprawdzaną powierzchnią a łatą przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 
mm. Sprawdzenie równości podkładu należy przeprowadzić za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą 
przyłożoną do tej powierzchni nie powinien być większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do pochylenia połaci i nie większy niż 10 mm w kierunku 
równoległym do pochylenia połaci. Sprawdzenie szerokości szczelin na stykach desek należy przeprowadzać przez oględziny albo pomiar z dokładnością 
do 1mm Sprawdzenie wielkości otworów po sękach należy przeprowadzać przez oględziny i pomiar średnicy otworów z dokładnością do 2 mm. 
Sprawdzenie przybicia kontrłat do krokwi należy przeprowadzać za pomocą oględzin, a w przypadkach wątpliwych przez próbę oderwania kontrłaty od 
krokwi. Sprawdzenie przekroju kontrłat należy przeprowadzać przez pomiar za pomocą miarki z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie pochylenia połaci 
dachowej należy przeprowadzać za pomocą przyrządu lub przez obliczenie. Dokładność pomiaru spadku podłużnego w rynnach i korytach 
odwadniających powinna wynosić ok. 0,1%. Jeżeli w czasie odbiorów częściowych przeprowadzone badania dadzą wynik dodatni, to wykonane podłoża 
lub podkłady należy uznać za zgodne z niniejszą ST i dopuścić do wykonywania na nich pokryć dachowych. W przypadku gdy chociaż jedno z badań da 
wynik ujemny, wówczas odbierane podłoże lub podkład należy uznać za niezgodne z niniejszą ST. W razie uznania podłoża lub podkładu w całości lub 
części za niezgodne z wymaganiami niniejszej ST należy ustalić czy niezbędne jest całkowite lub częściowe odrzucenie wykonanych robót i nakazać 
ponowne ich wykonanie lub wykonać poprawki, które doprowadzą do zgodności robót z wymaganiami. Decyzję w tej sprawie podejmuje inspektor nadzoru. 
Podjęte decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu podłoża lub podkładu do wykonywania robót pokrywczych powinny być wpisane do dziennika 
budowy, a wyniki badań i odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole odbioru. 

Odbiór pokrycia z blach  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia z blach polega na oględzinach pokrycia i stwierdzeniu braku dziur i pęknięć, odchyleń rąbków od linii 
prostej, prostopadłości złącza okapu itp. W przypadku budzących wątpliwości odchyleń rąbków od linii prostej należy sprawdzić mierząc przymiarem z 
dokładnością do 5 mm odchylenia od sznura naciągniętego od okapu do kalenicy. Odchylenie rąbków nie powinno być większe niż 20 mm przy szerokości 
połaci do 8m oraz 30 mm przy szerokości połaci dachowej ponad 8 m. Sprawdzenie umocowania żabek, łapek i języków polega na stwierdzeniu 
prawidłowości ich umocowania i rozstawienia. Sprawdzenie łączenia i mocowania arkuszy polega na stwierdzeniu czy łączenie i mocowanie jest zgodne 
zasadami. Sprawdzenie to należy przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych okapu oraz na kalenicy, w narożach, korytach i koszach 
dachowych. Sprawdzenia te powinny być wykonywane w trakcie robót. 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 
Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zgodnego z wymaganiami zabezpieczenia przy kominach, murach i przy innych 
elementach dachu, jak wywietrzniki, wyłazy, klapy kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. Sprawdzenie rynien 
polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rynien oraz połączeń ich poszczególnych odcinków i przy 
rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej 
linii poziomej i linii stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również sprawdzić czy rynny nie mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i 
szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. Zaleca się także sprawdzenie 
wlewania się wody z połaci do rynny (strumienie wody z połaci powinny spływać do rynny, a nie przelewać się poza zewnętrzną krawędzią rynny). 
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w 
złączach pionowych i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym należy sprawdzić czy rury nie mają pęknięć, 
dziur. Badania należy przeprowadzić przez oględziny, z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą pionu murarskiego i 
przymiaru z dokładnością do 5 mm. 

7.4. Ocieplenie stropodachu - 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów budowlanych. Odbiór wykonanej warstwy 
ocieplającej powinien obejmować: sprawdzenie czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, i ST, sprawdzen ie czy materiał nie 
uległ zawilgoceniu, sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw. 

7.5. Ocieplenie wieńców ścianek żelbetowych i nadproży – patrz punkt 8.4. 
7.6. Zabezpieczenie konstrukcji dachu 

Wykonawca impregnacji składa oświadczenie o wykonaniu robót zgodnie z instrukcją w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgodność tego oświadczenia 
ze stanem faktycznym potwierdza inspektora nadzoru. Dokument ten przy końcowym odbiorze powinien być udostępniony inspektorowi p.poż. 

8. Podstawa płatności 
Podstawą płatności zgodnie z umową.. 

9. Przepisy związane 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-75/B-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
PN-EN 501:1999  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych  

układanych na ciągłym podłożu 
 
PN-EN 1194:2000  Konstrukcje drewniane Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości i określenie wartości  

charakterystycznych 
PN-EN 390:1999  Drewno klejone warstwowo Wymiary Dopuszczalne odchyłki 
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PN-EN 408:1998  Konstrukcje drewniane Drewno konstrukcyjne lite i klejone warstwowo. Oznaczanie niektórych  
właściwości fizycznych i mechanicznych 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa 
PN-80/B-10240  Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-EN 612:1999  Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział, wymagania 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania przy  

odbiorze wraz ze zmianami – Norma archiwalna 
PN-EN 988:1998  Cynk i stopy cynku – specyfikacje techniczne płaskich wyrobów walcowanych dla budownictwa. 
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Specyfikacja Techniczna SSB 3 

 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty wykończeniowe 

 
 
 
1. Wstęp 
1.1.Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych wewnętrznych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, 
przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach 
1.2.Zakres stosowania ST 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót wykończeniowych dla zabytkowego dworu w Skrzynkach i obejmują: 
1.3.1. Tynki wewnętrzne, 
1.3.2. Ścianki działowe: z cegły dziurawki, płyt GKF na ruszcie stalowym, 
1.3.3. Okładziny ścienne: okładzina z płytek ceramicznych, 
1.3.4. Roboty malarskie, 
1.3.5. Sufity podwieszone z płyt GKF, 
1.3.6. Posadzki: z płytek ceramicznych (terakota), paneli podłogowych 
1.3.7. Podłoża pod posadzki, 
1.3.8. Izolacje pod posadzki: przeciwwilgociowe i przeciwwodne, akustyczne, termiczne, 
1.3.9. Podkład betonowy pod izolację – posadzka na gruncie, 
1.3.10. Podsypka piaskowa, 
1.3.11 Wykończenie klatki schodowej: stopni i podestów, ścian i sufitu, balustrada, 
1.3.12. Stolarka okienna, 
1.3.13. Stolarka drzwiowa, 
1.3.14. Parapety wewnętrzne, 
1.3.15. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
1.4.Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, niniejszą ST oraz poleceniami 
inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1.Tynki wewnętrzne -  
Przygotowanie zaprawy tynkarskiej powinno być dokonywane ze składników odpowiadających Polskim Normom lub Świadectwom ITB. Mieszanka może być 
wykonywana na budowie lub dostarczana gotowa z wytwórni. 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5N 
Warunki dostawy 
Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych, 
-Inne warunki transportu i składowania odpowiadać muszą postanowieniom normy BN-88/B-6731-08. 
Kontrola jakości 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości dostarczonego przez producenta cementu i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
-dokumentów producenta dotyczących kontroli jakości wg normy PN-B-04320, 
-dokumentów przewozowych, 
-oględzin makroskopowych cementu dostarczonego na miejsce przeznaczenia oraz ewentualnych opakowań z przewidzianymi normą napisami, 
-dodatkowych badań laboratoryjnych wg norm: PN-EN-196-2:1996 i PN-EN-196-1:1996 wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez 
inspektora nadzoru wątpliwości co do jakości cementu, 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1 
Wapno wg PN-B-30020:1999  
Warunki dostawy 
Wapno budowlane powinno być ładowane tylko do czystych zbiorników transportowych, wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw. 
Transport i składowanie 
Transport wapna budowlanego niegaszonego w bryłach i mielonego powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed opadami atmosferycznymi, 
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem opakowania. Ciasto wapienne należy przewozić w pojemnikach szczelnych i zabezpieczonych przed 
zanieczyszczeniem. 
Wapno budowlane niegaszone powinno być przechowywane w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. C iasto wapienne 
należy przechowywać u odbiorcy w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, przemarznięciem, wysuszeniem i nadmiernym 
zawilgoceniem. Zaleca się przechowywanie ciasta wapiennego w dołach ziemnych o zabezpieczonych ściankach i dnie. Dno dołu powinno być umieszczone 
powyżej poziomu wody gruntowej, w miejscu wolnym od dopływu zanieczyszczeń. 
Kontrola jakości  
Należy sprawdzić: na opakowaniu nazwę symbole rodzaju, odmiany lub klasy wapna budowlanego oraz termin trwałości wapna. 
Pochodzenie wapna i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
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nadzoru. 
Piasek wg PN-79/B-06711 
Warunki dostawy 
Pochodzenie piasku i jego jakość – określona w pełnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez inspektora 
nadzoru. 
Transport i składowanie 
Piasek należy przewozić w warunkach zabezpieczających przed rozsypaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi kruszywami n.p. 
innych klas, gatunków. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
Kontrola jakości 
Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości kruszywa dostarczonego przez 
producenta i jego zgodności z wymaganiami ST na podstawie: 
-rezultatów badań pełnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku i przy każdej zmianie złoża na każde życzenie inspektora nadzoru, 
-rezultatów badań niepełnych wykonanych dla partii, 
-oceny wizualnej każdej dostawy, 
-dodatkowych badań wykonanych na koszt Wykonawcy w przypadku zgłoszenia przez inspektora nadzoru wątpliwości co do jakości piasku. 
Przed użyciem piasku do wykonania zaprawy Wykonawca musi wykonać kontrolę partii kruszywa obejmującą oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714.15, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714.13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714.12. 
Woda wg PN-88/B-32250 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań 
Akcesoria: 
Narożniki tynkarskie 
Uwaga: przy prawidłowo wykonanych murach  i ich dużej gładkości można zastosować tynk cienkowarstwowy 10mm z gotowych mas tynkarskich. 
2.2. Ścianki działowe -  
2.2.1.Ścianki z bloczków  grub.12cm  i 8 cm na zaprawie klejowej 
Warunki dostawy 
Bloczki gazobetonowe wg Aprobaty technicznej AT-15-2700/2001 dostarczane są poprzez sieć dystrybutorów. Jakość materiału potwierdzona atestem 
podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie 
Transport samochodowy na paletach zapakowanych w folię termokurczliwą. Palety mogą być ustawiane nie więcej niż w dwóch warstwach na równym i 
twardym podłożu zapewniającym ich stabilność. 
Rozładowywanie przez: samochody samowyładowcze, wózki widłowe, żuraw znajdujący się na budowie. (dodatkowo widły rozładunkowe). 
Zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi folią bloczki można przechowywać na budowie przez dłuższy czas. W czasie prowadzenia prac zaleca się 
sukcesywne rozpakowywanie palet. Bloczki, które nie zostały wbudowane należy starannie zabezpieczyć folią. 
Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do produkcji. Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości cegieł dostarczonych przez 
dystrybutora i jego zgodności z wymaganiami ST.  
Zaprawa klejowa  wg Aprobaty technicznej ITB AT-15-2795/2001 Warunki dostawy, transport i składowanie , kontrola jakości jak w pkt. 2.1. 
Nadproża - do ścianek działowych typu L19N, warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla cegieł  
Pianka montażowa 
Warunki dostawy 
Zastosowana pianka musi posiadać atest higieniczny PZH i Aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie 
Piankę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych oryginalnych opakowaniach, w suchych i chłodnych warunkach, w temperaturze dodatniej. 
Chronić przed wilgocią. Przestrzegać daty ważności. 
Zaprawa cementowo-wapienna o klasie M1 składniki, warunki dostawy, transport, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
 
2.2.2. Ścianka z płyty gipsowo – kartonowej 
Płyty gipsowo-kartonowe GKF-KS grubości 12,5 mm 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt stalowy: zimnogięte profile U100, profile C100 z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm ( z tolerancją wymiarów 0,04 mm. Rzeczywista grubość profili 
nie może być mniejsza niż 0,52 mm. Profile wg DIN 18182. 
Warunki dostawy – pochodzenie kształtowników i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997. 
Płyty z wełny mineralnej o gęstości 35 kg/m3. 
Warunki dostawy – pochodzenie płyt z wełny mineralnej i jej jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – płyty należy przewozić krytymi środkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, 
przesuwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi, w pozycji leżącej, układając je na całej powierzchni i wysokości środka transportowego. Płyty należy 
przechowywać w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed wilgocią i opadami atmosferycznymi, w pozycji leżącej, na równym podłożu, w warstwach 
o wysokości do 2 m. 
Kontrola jakości wg normy PN-B-23116:1997. 
Akcesoria: 
Kołki mocujące do mocowania profili „U” do podłoża betonowego. 
Blachowkręty do blach o gr. do 0,75 mm min. 3,5 x 25 mm. 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma do izolacji akustycznej szer. 95 mm, grub. 3 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Narożnik stalowy siateczkowy 32 x 32 mm. 
2.3. Okładziny ścienne: Okładzina z płytek ceramicznych - 
Glazura – płytki ceramiczne ścienne, szkliwione, o powierzchni błyszczącej, gładkiej. 
Warunki dostawy - Deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – płytki należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, opakowania jednostkowe płytek można spiętrzać do wysokości 180 
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cm. Zawartość opakowania jednostkowego powinna wynosić 1m2 a płytki w opakowaniu ściśle przylegać do siebie. 
Kontrola jakości – płytki powinny spełniać wymagania normy PN-EN 159 o parametrach wyznaczonych na podstawie PN-EN ISO 10545-3:1999, PN-EN 100, 
PN-EN 101, PN-EN ISO 10545-11, PN-EN ISO 10545-9, PN-EN ISO 10545-14. Materiał powinien wykazywać jednolitość barwy i wzoru na całej powierzchni 
i pochodzić z jednego cyklu produkcyjnego. Przed przystąpieniem do robót należy materiał sprawdzić pod względem jednolitości barwy. 
Emulsja gruntująca – do gruntowania podłoży silnie wchłanialnych, do wiązania pyłu i powierzchniowego wzmacniania podłoży 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny 
Transport i składowanie – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do daty ważności podanej 
przez producenta 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach nie dłużej niż do daty ważności podanej 
przez producenta. Chronić przed wilgocią. 
Akcesoria: 
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna –  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywna ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5 C do +25 C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki 
2.4. Roboty malarskie -  
Farba dyspersyjna klasy M (odporna na mycie). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-C-81914:2002 i norm powołanych. 
2.5. Sufity podwieszone -  
2.5.1. Sufit podwieszony z płyt g-k: 
Płyty gipsowo – kartonowe GKF gr. 1,25 cm . 
Warunki dostawy Pochodzenie płyt i ich jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie wg PN-B-79405:1997 pkt. 5.3. i 5.4. 
Kontrola jakości wg PN-B-79405:1997. 
Ruszt drewniany: łaty 4 x 6 cm dla zamocowania płyt wg PN-75/D-96000 zaimpregnowane preparatem grzybobójczym , wkręty typu TD dł. min. 45mm, 
gwoździe ocynkowane do mocowania łat. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-75/D-96000. 
Akcesoria: 
Taśma do spoinowania z włókna szklanego szer. 50 mm. 
Taśma papierowa perforowana szer. 50 mm. 
Gips szpachlowy – warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-30042:1997 
2.6. Posadzki. -  
2.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota. - 
Płytki granitogresowe 30x30 o klasie antypoślizgowości min. R9 (wg DIN 51130)  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 176:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota o klasie antypoślizgowości R9 (wg DIN 51130) w pomieszczeniach mokrych, kotłowni. 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek. 
Terakota mrozoodporna o klasie antypoślizgowości R10 (wg DIN 51130) IV klasa ścieralności  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości jak wyżej. 
Zaprawa klejowa do płytek ceramicznych (zaprawa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy - wyrób musi posiadać atest PZH i aprobatę techniczną. 
Transport i składowanie - – przechowywać w chłodnym i suchym miejscu w oryginalnie zamkniętych opakowaniach do daty ważności podanej przez 
producenta. Chronić przed wilgocią. 
Kontrola jakości wg PN-EN 12004:2002. 
Środek ochronny do płytek nieglazurowanych – impregnat przeciw zabrudzeniom dla płytek i spoin. 
Warunki dostawy, transport i składowanie jak dla innych budowlanych środków chemicznych. 
Kontrola jakości – należy sprawdzić datę ważności oraz atesty. 
Akcesoria: 
Uelastyczniona masa cementowa do spoinowania wodoodporna – (dla balkonów masa do zastosowania na zewnątrz). 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości jak dla zaprawy klejowej. 
Kit silikonowy do spoinowania – Silikon sanitarny. 
Warunki dostawy – wyrób musi posiadać pozytywną ocenę higieniczną PZH. 
Transport i składowanie – należy przestrzegać podanego przez producenta okresu ważności, kit należy przechowywać i przewozić w szczelnie zamkniętych 
opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +5 C do +25 C. 
Listwy wykończeniowe z PCV – flizówki. 
Łącznikowe okucia budowlane - profil aluminiowy do bezstopniowego przejścia pomiędzy posadzka ceramiczną a panelami podłogowymi. 
Wycieraczka sizalowa o wymiarach 40 x 60 cm. 
2.6.2. Posadzki z wykładzin podłogowych. - 
Wykładzina podłogowa  PCV  
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
Folia PE 
Warunki dostawy, transport i składowanie oraz kontrola jakości wg PN-EN 177:1996 i norm powołanych Unii Europejskiej oraz ich polskich odpowiedników 
dotyczących badań, pobierania próbek i danych producenta. 
2.7. Podłoża pod posadzki. - 
Beton B20 . 
Cement portlandzki EN 197-1 CEM I 32,5R. 
Warunki dostawy Pochodzenie cementu i jego jakość określona atestem musi być zatwierdzona przez inspektora nadzoru. 
Transport i składowanie – wg BN-88/6731-08. 
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Przewóz cementu powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu w warunkach zabezpieczających go przed opadami 
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Cement przechowywany może być w następujących miejscach: 
-cement luzem w magazynach specjalnych, 
-cement workowy – w składach otwartych zabezpieczonych przed opadami albo w magazynach zamkniętych. 
Kontrola jakości – cement powinien odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 197-1. 
Kruszywo Uziarnienie kruszywa: grubość do 16 mm. 
Kontrola jakości –kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-86/B-06712. 
Kontrola partii kruszywa obejmuje oznaczenie: 
-składu ziarnowego wg PN-91/B-06714/15, 
-kształtu ziaren wg PN-EN 933-4:2001, 
-zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
-zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
Należy prowadzić kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002. 
Woda wg PN-88/B-32250. 
Transport i składowanie – Nie określa się wymagań dotyczących transportu i składowania. 
Kontrola jakości - Woda z wodociągu nie wymaga badań. 
Siatka stalowa zbrojąca, zgrzewana oporowo z prętów 5 mm (stal St 500-b) i o oczkach 10 x 10mm. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg normy PN-B-06200:2002. 
Samopoziomująca masa szpachlowa 
Warunki dostawy Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie – wg karty informacyjnej producenta. 
Kontrola jakości – wg gwarancji producenta. 
Akcesoria: 
Taśmy lub profile dylatacyjne 
2.8. Izolacje pod posadzki. -  
2.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. - 
Wymagania podstawowe. 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach, posiadać aprobaty techniczne, być 
dopuszczone do stosowania w Polsce. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów producenta stwierdzających ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Nie dopuszcza się do stosowania do robót izolacyjnych materiałów, których właściwości techniczne nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie 
należy również stosować materiałów po okresie gwarancyjnym. 
2.8.1.1. Folia polietylenowa (warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej) grubości wg BN-77/6365-04 0,24 mm lub grubsza,  
gatunek I, typ, zabarwienie bez wymagań. 
Transport i składowanie – rolki folii należy przechowywać w pozycji leżącej. 
Kontrola jakości wg BN-77/B6365-04. 
2.8.1.2. Izolacja pod warstwę akustyczną i termiczną oraz izolacja . 
Papa termozgrzewalna podkładowa z bitumu modyfikowanego na osnowie z tkaniny szklanej lub poliestrowej o grubości ok. 4 mm. 
Warunki dostawy – materiał musi posiadać Aprobaty Techniczne i Certyfikaty, Certyfikat na znak bezpieczeństwa B. 
Transport i składowanie – rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniu chroniącym je przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, z dala 
od grzejników (co najmniej 120 cm). Rolki należy układać na równym podłożu w pozycji stojącej w jednej warstwie. 
Należy pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa pożarowego budynki magazynowe powinny odpowiadać co najmniej klasie D bezpieczeństwa pożarowego 
oraz, że w pobliżu materiałów bitumicznych nie należy składować materiałów łatwopalnych. Papę można przewozić dowolnymi środkami transportu, ale w 
sposób zabezpieczający ją przed wpływami atmosferycznymi. 
Rolki powinny być ułożone w pozycji stojącej, w jednej warstwie, w sposób zabezpieczający je przed przewracaniem się i uszkodzeniami mechanicznymi 
podczas jazdy. 
Kontrola jakości – papa powinna posiadać wymagane atesty i odpowiadać normie PN-91/B-27618. 
Środek gruntujący n.p. asfaltowa emulsja anionowa. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg PN-B-24002. 
 
 
2.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych. 
Folia w płynie – izolacja  o bardzo dobrej szczelności na dyfuzję pary wodnej, wodoszczelna i odporna na czynniki chemiczne. 
Warunki dostawy – materiał dostarczany przez dystrybutorów systemowych rozwiązań n.p. firmy Schlueter. 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Zaprawa cienkowarstwowa klejowa do płytek wg punktu 2.6.1. 
Akcesoria: 
Taśma uszczelniająca wg systemu 
2.8.3. Izolacje termiczne. -  
Styropian PS- 20  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – wg normy PN-B-20130:1999. 
2.9. Podkład betonowy pod izolację w podłodze na gruncie. - 
2.9.1. Podkład pod izolację termiczną na parterze (podłoga na gruncie) – beton B-20. 
Materiały wg punktu 2.7. 
2.10. Podsypka piaskowa  - 
       – piasek zwykły o nienormowanym wewnętrznym układzie ziarnowym. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg punktu 2.1. 
2.11. Wykończenie klatki schodowej. 
2.11.1. Wykończenie powierzchni stopni i spoczników. - 
klasa antypoślizgowości R9. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt. 2.6.1. 
Zaprawa klejowa do płytek. 
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości – patrz punkt. 2.6.1. 
Akcesoria: 
Listwy antypoślizgowe. 
. 
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2.11.2. Wykończenie ścian: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
2.12. Stolarka okienna  - 
Okna indywidualne drewniane,. Szklone podwójnie w zestawach Uszyby=1,1, szkło bezpieczne klasy C, okucia w klasie 3 odporności na korozję wg PN-EN 
1670:2000, okucia obwodowe, kryte ze sterowaniem centralnym z funkcją rozszczelnienia, ilość okien wg przedmiaru i projektu. Szczelność okien na 
przenikanie wody opadowej przy różnicy ciśnień min. 120 Pa. Klasa akustyczna okien Rw 30 dB.  
Warunki dostawy – dostawca okien powinien posiadać wszelkie wymagane prawem budowlanym aprobaty i atesty oraz certyfikaty na wyrób i na jego 
elementy. 
Transport i składowanie wg PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości wg PN-88/B-10085, PN-88/B-10085/Az2:1997, PN-88/B-10085/Az3:2001. 
Warunki dostawy – produkt powinien posiadać atesty i certyfikaty. 
Transport i składowanie, kontrola jakości wg danych producenta. 
Akcesoria montażowe 
Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 
2.13. Stolarka drzwiowa 
Drzwi  drewniane , okleina sosnowa e,wg zestawienia i przedmiaru. Drzwi wewnętrzne szklone szkłem bezpiecznym klasy C.  
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać deklarację zgodności z dokumentem odniesienia. 
Transport i składowanie - PN-B-05000:1996. 
Kontrola jakości – wg PN-88/D-10085 wraz ze zmianami. 
Warunki dostawy – drzwi muszą posiadać Obowiązkowy Certyfikat Zgodności z Aprobatą Techniczną ITB. 
Transport i składowanie – wg danych producenta. 
Kontrola jakości – badania wg PN-EN 1634-1:2002, PN-EN1363-1:2001. 

Akcesoria montażowe 
Pianka montażowa, kotwy montażowe i wkręty ze stali nierdzewnej lub ocynkowane, tuleje rozprężne do materiałów o niskiej gęstości. 
 
Warunki dostawy - ślusarka aluminiowa dostarczona na budowę powinna posiadać ważne aprobaty techniczne i atesty higieniczne także na wszystkie 
elementy składowe. 
Transport i składowanie wg BN-79/7150-01, kształtowniki aluminiowe, elementy wypełniające, szyby, detale, powinny być przechowywane w suchych 
pomieszczeniach w sposób zabezpieczających przed uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi. Powłoki lakierowane proszkowo powinny 
być oklejone zabezpieczającą folią. Transport w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. 
Kontrola jakości – wg PN-90/B-92210 i PN-90/B-92270 oraz norm związanych, wg norm wymienionych w punkcie 10 dotyczących wyrobów lakierowych i 
aluminium. 
Szczegółowe wytyczne dotyczące kontroli jakości malowania proszkowego przeprowadzanej na budowie. 
Warunki kontroli: 
-wszystkie próbki należy oglądać w świetle naturalnym (nie w pełnym słońcu, ale też nie w ciemnym pomieszczeniu), powierzchnie wewnętrzne oglądać z 
odległości 3 metrów, powierzchnie zewnętrzne: oglądać z odległości 5 metrów. 
Przy analizie z podanych odległości nie powinny być widoczne takie nieprawidłowości lub uszkodzenia powłoki jak: 
-zaburzenia koloru, wyraźny efekt „skórki pomarańczowej”, pęcherze na powierzchni, nierówności powierzchni, różnice odcieni profili pomalowanych na ten 
sam kolor, zarysowania powłoki. 
Dla okuć budowlanych  - wg PN-88/B-94410 wraz ze zmianą Az1:1998, PN-64/B-94071. 
Dla szklenia – PN-B-13079:1997 (szyby zespolone), BN-84/6829-04 (szklenie pojedyncze szkłem hartowanym). 
2.15. Parapety wewnętrzne  
Parapety  grubości 3 cm.  
Warunki dostawy, transport i składowanie, kontrola jakości wg PN-B-11212 i norm związanych. 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu ich prowadzenia, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót wykończeniowych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą 
tj. spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1. Tynki wewnętrzne. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy, wykonane 
instalacje podtynkowe oraz osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe w przypadku stolarki niekonfekcjonowanej. Podłoża powinny być przygotowane w sposób 
zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku. Stosowane zaprawy muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm przedmiotowych, Przy 
wykonywaniu zwykłych tynków dwu i trójwarstwowych marka zaprawy przewidziana na następną warstwę powinna być niższa od marki zaprawy warstwy 
poprzedniej. Tynk powinien być na całej powierzchni ściśle związany z podłożem. Przyczepność do podłoża 0,025 Mpa. Podobnie powinny być związane ze 
sobą warstwy tynków wielowarstwowych. Tynki powinny być wykonywane w temperaturze powietrza nie niższej niż 5 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temperatury poniżej 0 C. Tynków nie wolno wykonywać ze zmarzniętych zapraw ani też dopuścić do zamarznięcia świeżego tynku przed 
osiągnięciem przynajmniej 60% jego wytrzymałości 28-dniowej. Tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, wykonywane w okresie wysokich 
temperatur, powinny być w ciągu około 1 tygodnia (wiązanie zaprawy) zwilżane wodą. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
Wymagania dotyczące podłoża tynkarskiego 
- przed wykonaniem prac tynkarskich  należy zbadać przydatność podłoża pod tynkowanie. 
Badanie podłoża następuje na podstawie normy / PN-70/B-10100 oraz na podstawie bezpośrednich oględzin. 
Powierzchnie pod tynk powinny być równe, nośne i mocne, wystarczająco stabilne, jednorodne , równomiernie chłonne, hydrofilne, szorstkie, suche , wolne 
od zanieczyszczeń, wolne od wykwitów, nie zamarznięte, o temperaturze powyżej + 50C, 
 Przygotowanie podłoża   
Podłoża  z elementów ceramicznych – Bezpośrednio przed tynkowaniem należy w razie potrzeby podłoże oczyścić z kurzu , sadzy, z rdzy i substancji 
tłustych. 
Obróbka wstępna służy trwałemu i silnemu związaniu tynku z podłożem , wiąże się z zastosowaniem środka zwiększającego przyczepność – obrzutki 
wstępnej. 
 Ochrona budynku przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych 
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Przed rozpoczęciem a także w trakcie wykonywania prac tynkarskich należy uwzględnić następujące zasady:  
- zabezpieczenie przeciw wpływom atmosferycznym składowanych materiałów budowlanych  
- zakrywanie wierzchniej części muru podczas dłuższych przerw w pracy, 
- możliwie najwcześniejsze wykonanie obrzutki wstępnej, zabezpieczenie przed działaniem wód opadowych poprzez balkony, otwory , parapety , nie 
zabezpieczone kominy.  
 Sprawdzenie podłoża pod tynk 

- cegła pełna , dziurawka , pustaki ceramiczne, bloczki i elementy z betonu lekkiego 
Mur musi być wykonany zgodnie z tolerancją wymiarową , uwzględnioną przez normy. Spoiny murarskie nie mogą być ani zbyt głębokie, ani wystające 
przed lico muru – przed nałożeniem tynku należy wyrównać. 
Przy układaniu bezspoinowym puste szczeliny nie mogą być większe niż 5 mm. Tego typu szczeliny należy wypełnić najpóźniej 3 dni przed rozpoczęciem 
tynkowania. 
W tabeli 1 przedstawiono listę kontrolną do sprawdzenia stanu podłoża pod tynk.. 
.Przyczepność tynku do podłoża  
polegająca na mechanicznym połączeniu się zaprawy z podłożem powinna zapewnić takie przyleganie i zespolenie tynku z podłożem , aby po stwardnieniu 
zaprawy nie występowały odparzenia , pęcherze itp. 
Minimalne wartości siły przyczepności tynku do podłoża dla tynków cementowo – wapiennych wynosi 0,25 kG/cm2. 
Wzajemna przyczepność poszczególnych warstw w tynkach dwu – i trójwarstwowych nie powinna być mniejsza niż przyczepność całego tynku do podłoża.  
 Grubość tynków  
w zależności od kategorii oraz rodzaju podłoża lub podkładu. 

  Kategoria 
     tynku 

Podłoże lub podkład Grubość tynku Dopuszczalne odchyłki w mm 

0 cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

12 -6 
+4 

I i Ia cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe 

10 -6 
+4 

II j.w. oraz płyty wiórowo –cementowe itp. 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna , 
otrzcinowanie 

15 
 

20 

-5 
+3 

 
 

III, IV 
IVf, IVw 

podłoże gipsowe i gipsobetonowe 
 
cegła, beton ,drobnowymiarowe elementy 
ceramiczne i betonowe, płyty wiórkowo- 
cementowe 
 
siatka stalowa lub druciano – ceramiczna  

12 
 
 

18 
 

23 

 
 

-4 
+2 

  
 Wygląd powierzchni otynkowanych wg normy 
  Wady i uszkodzenia powierzchni tynków  
-. Nierówności 
Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynków są niedopuszczalne dla tynków doborowych a dla 
tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości 5 cm w liczbie 3 sztuk na 10 m2 powierzchni otynkowanej. 
- Wypryski i spęcznienia powstające na powierzchni tynków  z powodu obecności w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna , gliny itp. są 
niedopuszczalne. 
- Pęknięcia są niedopuszczalne – z wyjątkiem tynków surowych , w których dopuszcza się rysy skurczowe. 
- Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli, pleśń itp. są niedopuszczalne. 
- Zacieki – są niedopuszczalne 
 
 
5.1.2. Wykonywanie tynków zwykłych. 
Tynk wykonany jako trójwarstwowy: obrzutka, narzut i gładź jednolicie gładko zatarta – kat. III. Grubość 10 15 mm. 
Czas zużycia zaprawy cementowo – wapiennej 5 godz. 
5.2. Ścianki działowe - 
5.2.1. Ścianki działowe należy murować po wykonaniu ścian konstrukcyjnych i stropów. Warstwy układa się na zaprawie cementowej 1:3 ustawiając tak aby 
spoiny ściany konstrukcyjnej i działowej pokrywały się ze sobą – łączniki wystające ze spoiny ściany konstrukcyjnej muszą trafić w spoinę ścianki działowej. 
Należy pozostawić szczelinę pod stropem o szerokości ok. 10-15 mm aby zapobiec ewentualnym uszkodzeniom ścianki spowodowanym ugięciem stropu w 
czasie jego eksploatacji. Po wymurowaniu stropu szczeliny należy wypełnić pianką montażową. 
Piankę montażową używać zgodnie z instrukcją producenta i podanymi przez niego wymaganiami bezpieczeństwa. 
Należy zabezpieczać wznoszone ściany przed działaniem opadów atmosferycznych. 
W przypadku wykonywania prac murarskich w temperaturach niższych niż +5 C należy postępować wg instrukcji ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji 
budowlanych w obniżonych temperaturach  
Ścianki z cegły  powinny być murowane przy zachowaniu zasad dotyczących prawidłowego wiązania i łączenia elementów zastosowanych do wykonania 
ściany. Wyroby w kolejnych warstwach poziomych powinny zachodzić na siebie na odległość nie mniejszą niż 0,4 wysokości wyrobu lub 40 mm. Zaleca się 
aby w narożach i połączeniach ścian przewiązanie było nie mniejsze niż wysokość wyrobu. Powinny być przy tym stosowane gotowe wyroby o wymaganych 
wymiarach, a nie dzielone na miejscu budowy. Zaleca się wykonanie murów równomiernie na całej ich długości, przy czym ściany podłużne i poprzeczne 
powinny być odpowiednio przewiązane lub zakotwione. 
Do wykonania murów używać należy wyrobów czystych, nieuszkodzonych, odpowiadających wymaganiom PN lub innym właściwym dokumentom 
technicznym. Powierzchnie elementów murowych przed ułożeniem w murze powinny być zwilżone wodą. Należy przy tym zadbać aby woda była czysta, 
wolna od związków szkodliwych dla trwałości zaprawy i trwałości muru. 
Bruzdy i wnęki, niezbędne do prowadzenia instalacji powinny być wykonywane, w zasadzie, w trakcie wznoszenia muru. W gotowym murze, bruzdy i wnęki 
mogą być wykonywane, ale o głębokości nie większej niż 30 mm i szerokości 100 mm. W trakcie budowy, w przypadku przerwy trwającej dłużej niż siedem 
dni lub gdy występują opady ciągłe, mur należy osłonić od góry wodochronnym materiałem. 
Ścianę należy wykonać jako jednorodną. Mur wykonany na niepełne spoiny o zagłębieniu od 10 do 15 mm. Czas zużycia zaprawy od chwili zarobienia wynosi 
5h. Świeża zaprawa cementowo-wapienna powinna mieć konsystencję 6 do 7 cm stożka pomiarowego. 
5.2.3. Ścianka z płyt gipsowo-kartonowych. 
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Zasady ogólne. 
Montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych powinien odbywać się po wykonaniu prac mokrych na terenie budowy oraz po wykonaniu podłączeń 
podstawowych instalacji. Wnętrze powinno być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
Temperatura powietrza w której wykonywane są prace, nie powinna być niższa niż 5 C (przy niższych temperaturach niedozwolone jest szpachlowanie). 
Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadków. 
Przenoszenie płyt. 
Przy zdejmowaniu ze stosu należy unikać przesuwania jednej po drugiej, aby nie uszkadzać licującego kartonu. 
Po zdjęciu ze stosu, płyty przenosi się w pozycji pionowej. Nie należy opierać płyty narożem o podłogę. Zaleca się używanie do przenoszenia specjalnych 
nosidełek. 
 
Montaż rusztu. 
Należy przed montażem przygotować przejścia instalacyjne w profilach „C”. Listwy U przymocować co 800 mm przy pomocy kołków mocujących do podłogi i 
sufitu. Profile C należy rozmieścić w równych odstępach co 600 mm. Pod profile U oraz skrajne profile C należy podłożyć taśmę uszczelniającą akustycznie. 
Profile C rozstawia się pionowo co 600 mm. 
Montaż płyt. 
Płyty g-k mocować do rusztu blachowkrętami. Wszystkie wkręty powinny być jednakowo zatopione w płycie na głębokość ok. 0,1 mm. Wkręty należy 
wprowadzać do płyty wkrętarką elektryczną tak, aby oś wkręta była prostopadła do płaszczyzny płyty. Podłużne krawędzie płyt powinny stykać się na 
profilach C. Kolejność w jakiej płyty są mocowane, powinna być uzależniona od kierunku ustawienia słupków C. 
 Wkręty przy mocowaniu należy umieszczać w odległości nie mniejszej niż 10 mm od krawędzi otulonych kartonem oraz co najmniej 15 mm od krawędzi 
ostro ściętych. Słupki C do których mocowana będzie ościeżnica wymagają mocowania do sufitu i podłogi. Na nadprożu ościeżnicy wykonać rygiel z profilu 
U przymocowany do obu słupków. Należy tak rozmierzyć ustawienie płyt by otwór drzwiowy był wcięty w sąsiadującą z nim płytę. Połączenia płyt w 
nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam postawionych odcinkach profilu C. Płyty w nadprożu drzwi muszą opierać się na specjalnie tam 
postawionych odcinkach profilu C. Płyty służące do obłożenia drugiej strony ściany powinny być mocowane mijankowo w stosunku do płyt pierwszej strony 
ściany. Rozprowadzenie instalacji wykonuje się w trakcie montażu ściany po zamontowaniu płyt po jednej stronie ściany 
Spoinowanie i szpachlowanie. 
Wilgotność płyt nie może być większa od wilgotności panującej podczas eksploatacji w pomieszczeniu. Przygotowanie masy szpachlowej: mieszanie ręczne 
lub mieszadłem mechanicznym wolnoobrotowym zaczynu o proporcjach wagowych wody i gipsu ok.1:0,7 Masa szpachlowa może być używana przez ok. 60 
min. od momentu  zmieszania z wodą. Naczynie używane do mieszania zaczynu powinno być czyste i pozbawione stwardniałych cząstek poprzednio 
rozrobionego zaczynu. Szczeliny na styku płyt o szerokości większej niż 1mm wymagają wstępnego wypełnienia szpachlówką. Na styki pomiędzy płytami, o 
szczelinie mniejszej niż 1mm, można bezpośrednio nakładać szpachlówkę stanowiącą podkład pod taśmę spoinową.. Na styk, ze szczelina większą, podkład 
pod taśmę nakłada się po stwardnieniu szpachlówki, którą należy najpierw wypełnić spoinę. Taśmę należy dokładnie wcisnąć w świeżo nałożona masę oraz 
pokryć wyciśniętą spod niej masą. Tak zaszpachlowana powierzchnia powinna licować z powierzchnią sąsiadujących płyt. Ostateczne szpachlowanie, przy 
użyciu pacy i rzadszej masy szpachlowej, należy przeprowadzić po stwardnieniu poprzedniej warstwy. Ostatecznym wykończeniem jest szlifowanie 
drobnoziarnistym papierem ściernym. Przy zastosowaniu samoprzylepnej taśmy nie jest wymagane wykonanie warstwy podkładowej na miejsce spoinowania. 
Naroża wewnętrzne ścian gipsowo-kartonowych szpachluje się wzmacniając je narożnikową taśmą papierową. 
Naroże zewnętrzne zabezpieczyć przy pomocy narożnika metalowego pokrytego dwukrotnie masa szpachlową. 
5.3. Okładziny ścienne - 
Zasady ogólne 
Roboty okładzinowe wewnętrzne mogą być rozpoczęte po wykonaniu tynków, robot instalacyjnych (bez montażu armatur i aparatów), osadzeniu i 
dopasowaniu ościeżnic i stolarki budowlanej a także innych robót (np. malarskich) jeżeli wykonanie tych robót w późniejszym terminie mogłoby spowodować 
uszkodzenie lub trwałe zanieczyszczenie okładzin. 
Okładzina powinna być trwale połączona z podłożem. Materiał przewidziany do przyklejenia musi być połączony z podłożem na całej powierzchni. 
W przypadku okładzin przyklejanych do podłoża powinny być stosowane jedynie kleje zalecane do danego materiału okładzinowego z zachowaniem 
warunków technicznych ich stosowania. Podłoża muszą odpowiadać szczegółowym wymaganiom technicznym dla danego rodzaju stosowanej okładziny. 
Okładziny powinny wykazywać odporność na działanie światła. Okładziny powinny być wykonywane z zachowaniem szczególnej staranności. Wymagane 
jest dokładne dopasowanie okładziny w narożach i miejscach styku z innymi elementami. Miejsca te powinny być odpowiednio wykończone. Okładzina nie 
może mieć plam, pęcherzy, pęknięć, zarysowań, odstawać od podłoża, a także ujawniać na powierzchni defektów podłoża. 
5.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych  
5.3.1.1. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy 
naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku wykonywania okładzin 
w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności podłoża. 
5.3.1.2. Montowanie okładziny 
Podczas wykonywania robót okładzinowych temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po 
wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych producenta. 
Płytki powinny być posegregowane. Układanie okładziny powinno być rozpoczynane od krawędzi cokołu wykonanego z płytek podłogowych. Pozostałe 
zalecenia wg PN-75/B-10121. 
5.3.1.3. Wykończenie okładziny. 
Wypukłe i wklęsłe naroża oraz brzegi okładziny należy wykończyć listwami- flizówkami. 
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą chłonność. Ze spoin należy 
usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. Należy je wydrapać bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed 
wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o różnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie należy wykonać 
materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy pomocy gąbki zwilżonej 
wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed zbyt szybkim ubytkiem wilgoci. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5  i nie wyższa niż +40 C. Podłoże do uszczelnienia silikonem 
powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego 
wietrzyć pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej. 
5.4. Roboty malarskie. - 
Zasady ogólne wg PN-69/B-10280. 
5.4.1. Przygotowanie podłoży. 
Podłoże z płyty gipsowo – kartonowej należy zagruntować dla wyrównania stopnia chłonności masy szpachlowej i kartonu rozrzedzonym roztworem farby 
dyspersyjnej, którą będzie wykonywana ostateczna powłoka malarska. Proporcja objętościowa 1:5. Alternatywnie wodna zawiesina szarego mydła. Grunt 
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należy nanosić pędzlem, wcierając go w impregnowaną powierzchnię. Przed przystąpieniem do malowania grunt powinien zostać wchłonięty przez podłoże i 
wyschnąć.  
Podłoże z nowego tynku – powierzchnia powinna być przetarta w celu usunięcia luźnych ziaren piasku, grudek zaprawy, zachlapań i innych drobnych 
defektów. Tynki powinny być dostatecznie skarbonizowane. Malowanie nie powinno odbyć się przed upływem 28 dni od wykonania tynków. Nowe tynki 
powinny być zagruntowane rozrzedzonym roztworem farby dyspersyjnej w proporcji objętościowej 1:5. 
5.4.2. Wykonanie powłoki malarskiej 
Malowanie można rozpocząć po wyschnięciu warstwy gruntującej. Ilość warstw uzależniona od rodzaju zakupionej farby. 
5.5. Sufity podwieszone -  
5.5.1. Sufit podwieszony – strop ostatniej kondygnacji 
Podwójny stelaż mocowany do konstrukcji drewnianej dachu. Płyty mocowane poprzecznie. Mocowanie płyt rozpocząć od narożnika pomieszczenia. Przed 
przystąpieniem do mocowania należy rozplanować usytuowanie płyt na całym suficie z zachowaniem warunków przesunięcia spoin poprzecznych w dwóch 
sąsiednich pasmach płyt. Wkręty mocować w takiej kolejności aby uniknąć powstania zbędnych naprężeń i pofałdowań płyty. W czasie montażu płyty powinny 
być dobrze dociśnięte do konstrukcji. 
Wytyczne montażu wg producenta płyt n.p. Rigips. Wykończenie jak dla ścianek gipsowo – kartonowych. 
5.6. Posadzki. - 
5.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – terakota 
5.6.1.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże powinno być pozbawione nierówności, odolejone, starannie oczyszczone, odtłuszczone i odkurzone oraz nośne. W przypadku zastosowania zaprawy 
naprawczej dla wyrównania nierówności podłoże powinno być suche. 
Dla polepszenia przyczepności należy zastosować grunt – emulsję zwiększającą przyczepność zapraw klejowych. Uwaga w przypadku wykonywania okładzin 
w wysokich temperaturach może zajść konieczność kilkukrotnego gruntowania dla zmniejszenia chłonności podłoża. Układanie płytek można zacząć po 
całkowitym wyschnięciu zagruntowanej powierzchni. 
Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń 
większych niż 5 mm. 
5.6.1.2. Układanie i wykończenie posadzki 
Do wykonywania posadzek z materiałów mineralnych można przystąpić po wykonaniu tynków. 
Podczas wykonywania robót temperatura otoczenia nie powinna być niższa niż +5 C, temperatura ta powinna być utrzymana przez 5 dni po wykonaniu. 
Sposób wykonania gotowej do użycia zaprawy klejącej oraz otwarty czas pracy, czas naskórkowania a także czas korekty wg danych producenta. 
Roboty posadzkowe rozpoczyna się od ułożenia spoziomowanych płytek-reperów, których powierzchnia wyznacza położenie płaszczyzny posadzki. 
Następnie układa się pasy kierunkowe. 
Cokół na wysokość jednej płytki należy wykończyć flizówkami. 
Spoinowanie można rozpocząć gdy zaprawa klejowa jest stwardniała i wyschnięta. Podłoże i boki spoiny powinny mieć taką samą chłonność. Ze spoin należy 
usunąć klej do płytek, resztki zaprawy klejowej, środki adhezyjne i zabrudzenia. Należy je wydrapać bezpośrednio po założeniu na grubość płytki. Przed 
wykonaniem fug spoinę i płytki należy w celu redukcji chłonności zwilżyć wodą. 
Miejsca gdzie okładzina przylega do powierzchni o różnym współczynniku rozszerzalności np. miejsca przeprowadzenia rur spoinowanie należy wykonać 
materiałem trwale elastycznym - silikonem sanitarnym. 
Przygotowanie zaprawy do spoin wg danych producenta. Pozostałości zaprawy usunąć z powierzchni płytki w ciągu 30 min. przy pomocy gąbki zwilżonej 
wodą. Należy chronić zaprawę fugową przed szybkim ubytkiem wody. Pielęgnacja twardniejących fug wg danych producenta zaprawy do spoinowania. 
Uszczelnienia z kitu silikonowego należy wykonywać gdy temperatura nie jest niższa niż +5  i nie wyższa niż +40 C. Podłoże do uszczelnienia silikonem 
powinno być suche i oczyszczone z pozostałości kurzu, brudu, itp. Unikać kontaktu ze skórą, produkt drażniący. Podczas stosowania kitu silikonowego 
wietrzyć pomieszczenie. Używać środków ochrony osobistej. 
W przedsionku należy wykonać wgłębienie wyłożone płytkami na wycieraczkę sizalową. Linię łączenia posadzki z płytek ceramicznych z innym rodzajem 
posadzki należy wykończyć profilem aluminiowym. 
Płytki nieglazurowane i fugi należy zabezpieczyć przed plamami z tłuszczów i innych środków przez zaimpregnowanie środkiem ochronnym. Dla 
zaimpregnowania podłoże musi być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Sposób użycia wg danych producenta 
5.6.2. Posadzki z wykładziny PCV  
5.6.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Podkład na którym może być ułożona posadzka z paneli podłogowych powinien być: 
Wytrzymały, suchy – maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu nie może przekraczać 3% wag. (wilgotność musi być zbadana przed układaniem paneli), 
równy, poziomy, gładki, bez rys i spękań – łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie 
powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości 
podkładu w pomieszczeniu, czysty i niepylący – powierzchnia podkładu powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń n.p. farbami, zaprawą, lepikiem 
i nie powinna pylić. 
 
5.6.3. Montaż. 
Do wykonania posadzek z paneli podłogowych można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych. 
Temperatura w pomieszczeniach nie powinna być niższa niż 15 C, a wilgotność nie powinna przekraczać 65%. Podkład powinien być odkurzony i 
oczyszczony. Należy przeprowadzić aklimatyzację paneli przez 24 godziny przed położeniem. 
Sposób układania i klejenia wg danych producenta . 
5.7. Podłoża 
Podłoża pod posadzki  z betonu B20 . 
Podkład powinien mieć szczeliny dylatacyjne wzdłuż ścian (podłogi powinny być wykonane jako podłogi pływające), oraz w miejscach oddzielających 
fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach, szczeliny przeciwskurczowe w rozstawie nie większym niż 6 m, przy czym powierzchnia zdylatowanego 
pola zbliżonego do kwadratu nie powinna być większa niż 36 m2, a w korytarzach w rozstawie nie większym od 2 2,5-krotnej ich szerokości, przy 
spodziewanych znacznych zmianach temperatury  największa powierzchnia powinna być ograniczona do 10 m2. Wilgotność podkładu dla posadzek z paneli 
podłogowych nie powinna być większa (wagowo) niż 3%. 
Podkład układa się pomiędzy listwami kierunkowymi wyznaczającymi jego grubość oraz płaszczyznę powierzchni. Po ułożeniu beton należy zagęścić łatą 
wibracyjną lub przez ubijanie, a następnie wyrównać i wygładzić przez zacieranie. Wykonany podkład powinien twardnieć co najmniej 3 dni i w tym czasie nie 
powinno się po nim chodzić. W ciągu następnych 10 dni podkład powinien być pielęgnowany. Prawidłowo wykonany podkład powinien po 6 tygodniach 
wykazywać wilgotność ok. 3%. Podkład powinien być wykonywany w temperaturze możliwie zbliżonej do temperatury użytkowania podłogi (temp. nie powinna 
być niższa niż 5 C. 
Wylewkę samopoziomującą wykonać zgodnie z instrukcją wylewania masy podaną przez producenta. Przestrzegać reżimu technologicznego. 
Należy  wykonać spadki do wpustów podłogowych w pomieszczeniach kotłowni , pomieszczeniu pralni i suszarni. 
Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z normą PN-63/B-06251. 
5.8. Izolacje pod posadzki. - 
5.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
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5.8.1.1. Folia polietylenowa – warstwa osłonowa izolacji akustycznej i termicznej. Należy ułożyć luzem na zakład szerokości 3 5 cm. 
5.8.1.2. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej. 
Podłoże powinno być równe (bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), wyczyszczone, odtłuszczone i odkurzone. Podkład pod izolacje powinien być trwały, 
nieodkształcalny. 
Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod katem 45  na szerokości i wysokości co 
najmniej 5 cm od krawędzi. 
W przypadku powierzchni odwadniających w pomieszczeniach mokrych spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej powinny być nie mniejsze niż 1,5%. 
Podkład betonowy pod izolację z pap asfaltowych powinien być zagruntowany. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna 
przekraczać 5%. Powłoki gruntujące powinny być jeśli zachodzi taka potrzeba naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może być naniesiona 
dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5 C. 
Papę układa się metodą zgrzewania nadtapiając masę powłokową, przy czym przekładkę adhezyjną z wierzchniej strony należy usunąć, a przekładkę ze 
spodniej strony należy przetopić palnikiem. 
Papę należy układać na zakład, zarówno wzdłuż długości jak i wzdłuż szerokości papy. Zakłady te powinny wynosić ok. 10 cm. Roboty należy prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż 5 C. 
Podczas klejenia papy metodą zgrzewania należy przestrzegać zasad podanych przez producenta papy. 
5.8.1.3. Izolacja przeciwwodna w pomieszczeniach mokrych 
Podłoża na których ułożona ma być mata uszczelniająca należy sprawdzić pod względem równości, stabilności i wilgoci. Czynniki, które mogłyby spowodować 
złą przyczepność do podłoża należy usunąć. Podłoże musi być czyste, nośne i płaskie. Klej należy nanieść na całą powierzchnię przy użyciu kielni ząbkowej 
zwracając uwagę na czas otwarcia kleju. Matę całą powierzchnią ułożyć na warstwie kleju. Należy unikać zamknięcia pęcherzy powietrza pod pasmem maty. 
Wyrównywać przez przeciąganie skośne kielni. W miejscach łączenia pasma maty kleić z 5 cm zakładem. Przy połączeniu ściany z podłogą użyć taśmy 
uszczelniającej. Przy wpustach podłogowych należy przyciąć łatę wielkości 50x50 cm i zakleszczyć ją w kołnierzu wpustu podłogowego. Graniczne pasmo 
maty należy nakleić w ten sposób aby dochodziło na 10 do wpustu i nakleić zwracając uwagę na to, żeby nie powstały luki pod pasmem. Bezpośrednio po 
uszczelnieniu można przystąpić do wykonania wykładziny z płytek. 
5.8.2. Izolacje akustyczne 
Klasa akustyczna podłogi pływającej minimum PP-29. Sufity i ściany w pomieszczeniach, w których zamierza się wykonać podłogę pływającą, powinny być 
wcześniej otynkowane. 
Podłoże powinno być: suche, czyste, równe. Nierówności nie powinny przekraczać 9 mm przy pomiarze 2 metrową łatą. W przypadku większych nierówności 
wyrównuje się je zaprawą cementową. Ważne jest, aby przy ścianach i innych elementach budowlanych np. ościeżnicach, przewodach rurowych, zastosować 
pionowe pasy dylatacyjne wykonane z materiału izolacyjnego. Pionowe pasy dylatacyjne powinny sięgać od stropu do górnej warstwy podłogi. Wystającą 
część pasa dylatacyjnego obcina się dopiero po wykonaniu podłogi. Grubość pionowych pasów dylatacyjnych powinna wynosić minimum 10 mm. Płyty 
styropianu elastycznego układa się tak aby ściśle do siebie przylegały, a złącza ich były odpowiednio przesunięte względem siebie. 
5.8.3. Izolacje termiczne -  
Płyty styropianowe układa się na sucho na równe, suche i czyste podłoże. Płyty układa się na sucho, tak aby do siebie przylegały, a złącza były przesunięte 
względem siebie. 
5.9. Podkłady betonowe pod warstwy izolacji – podbeton. - 
Należy wykonywać analogicznie jak dla podkładów pod posadzkę. 
5.10. Podsypka piaskowa  - 
          powinna być wykonana i zagęszczona wg PN-B-0650:1999. 
5.11. Klatka schodowa. -  
5.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla pozostałych posadzek . 
5.11.2. Wykończenie ścian, sufitu i spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
5.12. Stolarka okienna:  
Wyroby stolarki okiennej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Powinny być montowane przy zastosowaniu następujących zaleceń: 
-odchyłki dopuszczalne dla wewnętrznych wymiarów ościeży nie powinny być większe niż 10 mm dla szerokości otworu do 250cm i 15mm dla szerokości 
otworu od 250 do 500 cm, 
-zewnętrzna powierzchnia ościeżnicy powinna znajdować się w odległości 12,5 cm od lica zewnętrznego ściany, 
-montować okna na kotwy rozmieszczone po całym obwodzie ościeżnicy, 
-pianka poliuretanowa może służyć jedynie jako wypełnienie i powinna być osłonięta listwami zakrywającymi zabezpieczającymi przed promieniami UV i 
czynnikami atmosferycznymi, 
-okna z profili kolorowych powinny mieć kotwy w odległości 20 mm od narożników, 
-używać klinów dystansowych i nośnych, które należy usunąć po dokonaniu wstępnego montażu i uszczelnieniu okna pianką. Kliny nośne układa się w części 
parapetowej i szczelinach pionowych (przy oknach uchylno-rozwieranych). Kliny dystansowe w szczelinach pionowych (przy oknach uchylnych), 
-grubość uszczelnienia powinna wynosić minimum ½ szerokości szczeliny. 
Po montażu należy skontrolować: 
-równość przekątnych, 
-pion i poziom ustawienia, 
-prawidłowość zamontowania łączników. 
5.13. Stolarka drzwiowa: - 6 
Wyroby stolarki budowlanej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. Ościeżnice 
drewniane powinny być ustawione na właściwym miejscu w otworze ściany i tymczasowo umocowane za pomocą podkładek i klinów drewnianych, wbijanych 
przy narożnikach między ościeżnicę i ościeże. Punkty zamocowania ościeżnic powinny znajdować się w odległości ok. 25 cm od górnej i dolnej powierzchni 
otworu. Odległość pomiędzy tymi punktami nie może być większa niż 70 cm. Zamocowanie ościeżnic wykonać za pomocą tulei kotwiącej do ościeżnic. Montaż 
zestawu drzwiowego EI 30 wg danych producenta (konstrukcja mocująca powinna być co najmniej współmierna z odpornością ogniową zestawu). 
Montaż bramy garażowej wg wytycznych producenta i ogólnych zasad montażu ślusarki. 
5.14. Ślusarka aluminiowa: - 
Wyroby ślusarki aluminiowej mogą być osadzone w wykonanych otworach, jeżeli budynek jest zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi. 
Zasady montażu konstrukcji aluminiowych na budowie: 
-okna i drzwi można mocować do elementów konstrukcji budynku bezpośrednio, przy pomocy kołków i wkrętów ze stali nierdzewnej (lub ocynkowanych), lub 
za pośrednictwem specjalnych kotew wykonanych z aluminium lub stali ocynkowanej, 
-mocowanie powinno uwzględniać możliwość dylatacji konstrukcji aluminiowej, 
-profile należy mocować przez komorę wewnętrzną do wewnętrznej części ściany budynku. Tylko w ten sposób można zachować izolacyjność cieplną 
konstrukcji aluminiowej, 
-w przypadku mocowania do zewnętrznej części ściany budynku należy zastosować izolowane kotwy, 
-szerokość szczeliny pomiędzy konstrukcją aluminiową i ścianą budynku nie może przekraczać 40 mm, 
-należy stosować przynajmniej dwa punkty mocowania po każdej stronie, 
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-punkt mocowania powinien znajdować się na wysokości każdego zawiasu i punktu zamykającego, 
-punkty mocowania powinny być rozmieszczone wg zasady: odległość mocowania od naroża nie powinna przekraczać 200 mm, odległość pomiędzy dwoma 
mocowaniami nie może przekraczać 700mm, 
-konstrukcja aluminiowa powinna być zamontowana dokładnie pionowo, aby drzwi i okna działały prawidłowo, 
-szczelina pomiędzy ścianą budynku i konstrukcją aluminiową powinna być wypełniona materiałem izolacyjnym, 
-wnęki otworów okiennych tynkowane są po zamontowaniu konstrukcji aluminiowej i po zakończeniu tynkowania sąsiednich ścian. Wykończenie połączenia 
ościeżnicy konstrukcji aluminiowej ze ścianą powinno przypominać spoinę trójkątną i zachodzić przynajmniej po 6 mm na ościeżnicę i na ścianę. Masa 
wykańczająca powinna być dobrze wypchnięta, żeby zapewnić wodoszczelność, 
-szczelina pod konstrukcją aluminiową także powinna być uszczelniona podczas montażu. Można wykorzystać do tego celu masy szpachlowe i inne środki 
uszczelniające. 
5.15. Parapety wewnętrzne montować na zaprawę klejową. Należy je umocować w murowanych filarkach okiennych.. Wykonanie robót wg  PN-72/B-06190. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
6.1.Tynki wewnętrzne: -  
Kontrola jakości robót obejmuje: 
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i ST oraz 
stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
-Sprawdzenie wykonania wg zasad: 

- powierzchnie tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe lub poziome, 

- krawędzie przecięcia się płaszczyzn tynku powinny być liniami prostymi, 

- kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny muszą być kątami prostymi, 

- odchylenia od pionu powierzchni płaskich i krawędzi tynków kategorii III nie powinny przekraczać 10 mm na wysokości 1 kondygnacji oraz 30 mm na całej 
wysokości budynku wg PN-70/B-10100, 

- na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi n.p. na stykach z ościeżnicami, podokiennikami tynki powinny być zabezpieczone przed pęknięciami 
przez odcięcie, 

- naroża zewnętrzne powinny być zabezpieczone listwami ochronnymi wpuszczonymi w tynk, 

- wygląd powierzchni tynków powinien być równy, jednolicie gładko zatarty, nie dopuszcza się występowania wyprysków i spęcznień w tynku spowodowanych 
obecnością w zaprawie niezlasowanych cząstek wapna, itp., pęknięć na powierzchni tynków, wykwitów w postaci nalotów wykrystalizowanych na powierzchni 
tynku roztworów soli przenikających z podłoża, pleśni oraz zacieków mających postać trwałych śladów. 
6.2 Ścianki działowe -  
6.2.1. Ścianki z cegły pełnej i dziurawki powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-68/B-10020. 
6.2.2. Ścianki z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
6.3.Okładziny ścienne. Okładziny z płytek ceramicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-75/B-10121. 
6.4. Powłoki malarskie z farb dyspersyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w PN-69/B-10280. 
6.5. Sufity podwieszone. 
6.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-72/B-10122. 
6.6. Posadzki. - 
6.6.1. Posadzka z płytek gresowych  
                   powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w normie PN-63/B-10145. 
6.7. Podkład pod posadzki -  
        powinien być: 
-dostatecznie wytrzymały i odporny na naciski, 
-suchy, 
-równy, gładki, poziomy, bez rys i spękań, 
-łata długości 2m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 
2 mm, odchylenia od płaszczyzny poziomej nie powinny być większe niż 5 mm na całej długości i szerokości podkładu w pomieszczeniu, 
-czysty i niepylący. 
6.8. Izolacje pod posadzki. -  
6.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe podłóg powinny być zgodne z normą PN-69/B-10260. 
6.8.2. Izolacje akustyczne podłóg powinny być wykonane zgodnie z PN-B-02151:1999 i Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  
Mieszkaniowego i Ogólnego –COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992. 
6.8.3. Izolacje termiczne podłóg powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, Katalogiem Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa  
Mieszkaniowego i Ogólnego. 
6.9. Podłoża pod warstwy izolacyjne – wg pkt. 6.7. 
6.10. Podsypka piaskowa – wg PN-B-06050:1999. 
6.11. Klatka schodowa. 
6.11.1. Posadzka na stopniach i podestach jak dla posadzek ceramicznych. 
6.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
6.11.3. Balustrada schodowa. - 
Roboty malarskie wg PN-69/B-10285. 
Wykonanie części stalowej balustrady wg PN-B-03201:2002. 
6.12. Stolarka okienna - okna powinny spełniać wymagania jakościowe zawarte w pkt. 2.13. Ościeżnice okien powinny być ustawione do  
pionu i poziomu. Największe dopuszczalne odchylenie umocowanego elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekraczać 2 mm na 1 m, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całą ościeżnicę. Ościeżnice nie mogą wykazywać obluzowań. 
Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydłowych nie powinny przekraczać 3 mm, a dwuskrzydłowych 6 mm. Po zamknięciu 
okna lub drzwi skrzydła okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła okienne lub drzwiowe nie 
powinny się same zamykać. 
6.13. Stolarka drzwiowa – kontrola jakości jak dla stolarki okiennej pkt. 6.12. 
6.14. Ślusarka aluminiowa – dopuszczalne odchylenia osadzenia ślusarki: 
- dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek 1 mm, dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów 2 mm, stojaki ościeżnic powinny 
tworzyć z otworem kąt prosty. Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe a głębokość zamocowania nie powinna 
być mniejsza niż 6 cm. Odległość punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm. 
6.15. Parapety wewnętrzne powinny być osadzone wg PN-72/B-06190. 
6.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
Podstawowe wymagania i badania przewodów wentylacyjnych określa PN-B-03434:1999. 
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Wymagania i badania dotyczące szczelności określa PN-B-76001:1996. 
Dopuszczalne wychylenie trzonu z przewodami wykonanego z pustaków ceramicznych od pionu na wysokości 1 kondygnacji nie powinno być większe niż 5 
mm, a na wysokości całego budynku 10 mm. 
Spoiny poziome i pionowe między pustakami powinny być szczelnie wypełnione zaprawą i powinny posiadać odpowiednie wymiary. Przewody powinny być 
szczelne. 
Kontrola jakości wykonania trzonów z przewodami obejmuje odbiory częściowe, dokonywane w czasie montażu trzonów oraz odbiór końcowy po ich 
wykonaniu. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
7.1. Tynki wewnętrzne. 
Roboty tynkarskie powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach oraz zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej. 
Tynki powinny być badane wstępnie nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Odbiór końcowy powinien być dokonany nie później niż po upływie roku od ukończenia 
robót tynkowych. 
Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi: 
-protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
-świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów, 
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji 
Projektowej. 
7.2 Ścianki działowe. 
7.2.1.Ścianki z bloczków wapienno – piaskowych drążonych 
Ścianki działowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w normach i instrukcjach, aprobatami 
technicznymi oraz z zasadami sztuki budowlanej. Odbiór powinien się odbywać przed wykonaniem tynków, a po osadzeniu stolarki. 
7.2.2. Ścianki płyt gipsowo – kartonowych 
Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość 
zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni. 
7.3. Okładziny ścienne. 
Zasady ogólne. 
Roboty okładzinowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi zawartymi w normach a także zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej. Podstawą odbioru są : projekt techniczny z naniesionymi zmianami, dziennik budowy, protokoły badań materiałów, atesty i 
świadectwa. 
7.3.1. Okładziny z płytek ceramicznych 
Przy odbiorze okładzin z płytek ceramicznych należy szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowość powierzchni, wygląd zewnętrzny, prawidłowość 
zamocowania materiałów do podłoża. Powierzchnia okładziny powinna być równa i tworzyć płaszczyznę. Dopuszczalne odchylenia i badania podane są w 
normie PN-75/B-10121. 
7.4. Powłoki malarskie. 
Sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoża powinno być przeprowadzone w ramach odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio odnotowane w 
dzienniku budowy. Gotowe powłoki powinny być badane nie wcześniej niż po upływie 7 dni od ukończenia robót. Wymagania techniczne, sposób prowadzenia 
badań wg PN-69/B-10280. 
7.5. Sufity podwieszone. 
7.5.1. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych 
Powinny być wykonane zgodnie z projektem i ST. Sprawdzeniu podlega: rodzaj zastosowanych materiałów, przygotowanie podłoża, prawidłowość 
zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość powierzchni. 
7.6. Posadzki 
Roboty posadzkowe powinny być wykonane zgodnie z projektem, ST, szczegółowymi warunkami technicznymi określonymi w obowiązujących normach oraz 
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. 
Podstawą odbioru robót powinny być następujące dokumenty: 
-projekt techniczny, 
-dziennik budowy  z zapisami dotyczącymi międzyoperacyjnych odbiorów poszczególnych robót zanikających takich jak n.p. wykonanie warstw izolacyjnych, 
podkładów itp., 
-protokoły badań kontrolnych materiałów, 
-normy. 
7.6.1. Posadzki z płytek ceramicznych – szczegółowe warunki wykonania i odbioru zawarte są w PN-63/B-10145. 
7.7. Podkład betonowy pod posadzki – sprawdzenie wykonania podkładów należy przeprowadzić na postawie dokumentów stwierdzających zgodność z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadkach wątpliwych lub spornych należy przeprowadzić dodatkowe badania. 
7.8. Izolacje podłoży pod posadzki. 
7.8.1. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne. 
Odbiór powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 
-po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
-po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
-podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór materiałów powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem 2.8. 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
-sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
-rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
-sprawdzenie prawidłowości spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
-sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania. 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej 
długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu: 
-ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
-występowania ewentualnych uszkodzeń, 
-w przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania  pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
Do odbioru końcowego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja: 
-projekt techniczny z naniesionymi ewentualnymi zmianami, 
-dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów, 
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-protokoły odbiorów częściowych, 
-dziennik budowy. 
Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczen ia przeciwwodnego. 
Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz z określeniem trybu 
postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu 
zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu. 
7.8.2. Izolacje akustyczne. 
Zakres oceny jakości zabezpieczeń akustycznych obiektu powinien dokładnie określić inwestor, ponieważ parametry akustyczne budynku powinny być 
wyznaczane i ocenione przez specjalistyczne upoważnione jednostki i instytuty naukowo-badawcze. 
Sprawdzeniu jakości robót podlegają: 
-jakość akustyczna wbudowanych materiałów i elementów, 
-międzyoperacyjne sprawdzenie jakości wykonanych robót ogólnobudowlanych. 
7.8.3. Izolacje termiczne 
Odbiór robót termoizolacyjnych powinien być zgodny z ogólnymi zasadami przeprowadzania odbiorów robót budowlanych. 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
-po dostarczeniu materiałów na budowę, 
-po przygotowaniu podłoża, 
-po ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed rozpoczęciem układania folii polietylenowej i podkładu pod posadzkę. 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na 
podstawie badań kontrolnych. 
Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować: sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
-sprawdzenie zgodności z projektem, 
-sprawdzenie czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
-sprawdzenie ciągłości warstwy termoizolacyjnej, prawidłowości ułożenia oraz przylegania warstw do podłoża, 
-sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej. 
7.9. Podkład pod izolacje wg pkt. 6.7. 
7.10. Podsypka piaskowa odbiór wg PN-B-06050:1999. 
7.11. Klatka schodowa. 
7.11.1. Posadzka na schodach i spocznikach –wg zasad odbioru posadzek z płytek ceramicznych. 
7.11.2. Wykończenie ścian, sufitu, spodniej strony biegów i podestów: tynki i malowanie jak dla pozostałych pomieszczeń. 
7.12. Stolarka okienna – sprawdzenie wg punktu 6.12., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności atestów i aprobat  
technicznych 
7.13. Stolarka drzwiowa – jak dla stolarki okiennej. 
7.14. Ślusarka aluminiowa – sprawdzenie zgodnie z punktem 6.14., sprawdzenie zgodności z dokumentacją, skontrolowanie ważności  
atestów. 
7.15 Parapety wewnętrzne – odbiór jak dla okładzin kamiennych PN-72/B-06190. 
7.16. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń. 
Odbiory częściowe trzonów powinny obejmować: 

- odbiór dostarczonych na budowę materiałów, przeznaczonych do wykonania trzonów z przewodami (sprawdzenie zgodności dostarczonych materiałów z 
wymaganiami: dokumentacji technicznej, norm i aprobat technicznych, certyfikatów zgodności, 

- komisyjny odbiór trzonów z przewodami po wykonaniu stanu surowego budynku (sprawdzenie prawidłowości użytych materiałów, zgodności wykonania robót 
z dokumentacja techniczną, drożności i szczelności przewodów, prawidłowości przebiegu przewodów, grubości przegród w przewodach, wypełnienia spoin 
przewodów, szczelności przewodów). 
Komisyjny odbiór końcowy przewodów po podłączeniu do nich urządzeń wentylacyjnych i gazowych powinien obejmować sprawdzenie otworów wlotowych, 
wylotów przewodów, prawidłowości ciągu i szczelności, prawidłowości podłączenia urządzeń wentylacyjnych i gazowych, innych elementów, których 
sprawdzenie zostanie uznane przez komisję za potrzebne. 
Badania należy przeprowadzać zgodnie z PN-B-03434:1999, PN-B-76001:1996. 
Z każdego odbioru przewodów powinien być sporządzony protokół. 
8. Podstawa płatności- 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 
9. Przepisy związane 
Normy: 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe, 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych, 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne Piaski do zapraw budowlanych, 
PN-B-30020:1999  Wapno budowlane, 
PN-EN 459-2:1998  Wapno budowlane – Metody badania, 
PN-88/B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw, 
PN-78/B-01100  Kruszywa mineralne. Podział, nazwy, określenia, 
PN-91/B-06714.15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego, 
PN-78/B-06714.13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów mineralnych, 
PN-78/B-06714.12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie, transport. 
PN-B-03002:1999  Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe Wymagania i badania przy odbiorze., 
PN-72/B-10122  Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-B- 79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe, 
PN-92/B-01302  Gips. Anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia, 
PN-86/B-04360  Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych, 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy, 
PN-B-23116:1997  Filce, maty i płyty z wełny mineralnej, 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie, 
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PN-EN 159:1996  Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E > 10% Grupa BIII, 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej  

pozornej oraz gęstości całkowitej, 
PN-EN 87: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe – Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 100:1993  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie, 
PN-EN 101:1994  Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości wg skali Mohsa, 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne: Oznaczanie odporności na plamienie, 
PN-EN ISO 10545-9  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na nagłe zmiany temperatury, 
PN-EN ISO 10545-11  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności szkliwa na pęknięcia włoskowate, 
PN-75/B-10121  Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-EN 1193:1999  Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na rozciąganie dla klejów cementowych, 
PN-EN 1308:1999  Kleje do płytek. Oznaczanie poślizgu, 
PN-EN 1347:1999  Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności, 
PN-EN 1770:2000  Kleje do płytek. Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do  

spoinowania, 
PN-EN 1322:1999  Kleje do płytek Definicje i terminologia, 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne, 
PN-B-10107:1998  Tynki i zaprawy budowlane. Zaprawy pocienione do płytek budowlanych (Norma archiwalna), 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków Wymagania i badania, 
PN-69/B-10280  Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi (norma  

archiwalna), 
PN-C-81914:1998  Farba dyspersyjna do malowania wnętrz budynków (norma archiwalna), 
PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz, 
PN-C-81400:1989  Wyroby lakierowe – Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-75/D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia, 
BN-83/5028-13  Gwoździe budowlane ogólnego przeznaczenia, 
PN-EN 176  Płytki i płyty ceramiczne, prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej E 3% Grupa BI, 
DIN 51130  Skuteczność antypoślizgowa – grupa klasyfikacyjna, 
PN-EN 177:1997  Pytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6% Grupa BIIA, 
PN-63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych Wymagania i badania przy  

odbiorze, 
PN-EN 13318:2002  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Terminologia, 
PN-B-02854:1996  Ochrona przeciwpożarowa budynków Metoda badania rozprzestrzeniania ognia po posadzkach  

przemysłowych, 
PN-88/B-06250  Beton zwykły, 
PN-EN 933-4:2001  Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu, 
PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu, 
PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie Konstrukcje betonowe i żelbetowe Podstawowe zasady  

projektowania, 
PN-EN 1097-6:2002  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie gęstości ziaren i  

nasiąkliwości, 
PN-EN 197-1:2002  Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku, 
PN-EN 197-2:2002  Cement Część 2: Ocena zgodności, 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne, 
PN-62/B-10144  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania przy odbiorze., 
BN-77/B-6365-04  Folia szeroka z polietylenu o małej gęstości, 
PN-91/B-27618  Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego, 
PN-B-24002:1997  Asfaltowa emulsja anionowa, 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, 
PN-B-02151:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach – izolacyjność akustyczna przegród w  

budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych., 
PN-B-20130:1999  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne., 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych, 
BN-82/6118-32  Pokost lniany, 
PN-C-81607:1998  Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe (Rodzaj  

II: emalie do podłóg ftalowe modyfikowane), 
PN-72/D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia, 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe – Warunki wykonania i odbioru- Wymagania podstawowe, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne, płyty z konglomeratów kamiennych 
PN-B-03207:2002  Konstrukcje stalowe – Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na zimno, 
PN-B-11212:1997  Materiały kamienne Elementy kamienne; płyty z konglomeratów kamiennych, 
PN-72/B-06190  Roboty kamieniarskie. Okładzina kamienna. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. 
PN-75/B-13078  Szkło budowlane. Pustaki szklane Wymagania, badania i wytyczne stosowania., 
PN-EN 1670:2000  Okucia budowlane. Odporność na korozję. Wymagania i metody badań., 
PN-88/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi wymagania i badania, 
PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. (Zamiana Az2), 
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana Okna i drzwi Wymagania i badania (Zmiana Az3), 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-B-94411:1996  Okucia budowlane Wymiary części chwytowych klamek, 
PN-90/B-92270  Elementy i segmenty ścienne metalowe. Drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C. 

Wymagania i badania uzupełniające., 
PN-88/B-94410  Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania., 
PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gałki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogólne wymagania i badania. Zmiana A1, 
PN-90/B-92210  Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami szklone, klasy 0 i 0T  Ogólne  

wymagania i badania., 
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DIN 17615  Tolerancje wykonania kształtowników ze stopu aluminium, 
EN 573 część 2  Własności mechaniczne kształtowników ze stopów aluminium, 
EN 573 część 3 i 4  Skład chemiczny stopu aluminium, 
PN-B-13079:1997  Szkło budowlane. Szyby zespolone, 
BN-89/6821-02  Szkło budowlane. Szyby zespolone., 
PN-93/C-81515  Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubości powłok., 
PN-76/C-81521  Wyroby lakierowane. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody, 
PN-79/C-81530  Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłoki, 
PN-80/C-81531  Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej., 
PN-93/C-81532/01  Wyroby lakierowe. Oznaczanie odporności na ciecze., 
BN-84/6829-04  Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. Szyby na skrzydła drzwiowe, 
BN-79/7150-01  Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport., 
PN-64/B-94071  Okucia budowlane. Samozamykacze sprężynowe, 
PN-EN 12604:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Wymagania, 
PN-EN 12433-1:2002  Bramy Terminologia Część 1: Typy bram, 
PN-EN 12433-2:2002  Bramy Terminologia Część 2: Elementy bram, 
PN-EN 12605:2002  Bramy Aspekty mechaniczne Metody badań, 
PN-EN 1634-1:2002  Badania odporności ogniowej zestawów drzwiowych i żaluzjowych część 1: Drzwi i żaluzje przeciwpożarowe., 
PN-EN 1363-1:2001  Badania odporności ogniowej – część 1: Wymagania ogólne, 
PN-B-12006:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewodów wentylacyjnych, 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport, 
PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie transport (Zmiana Az1), 
PN-83/B-03430  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-83/B-03430/Az3  Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania, 
PN-89/B-10425  Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły, Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
Aprobata techniczna ITB-15-2795/2001 Zaprawa murarska do cienki 
 
Inne: 
Instrukcja ITB nr 282 Wykonywanie konstrukcji budowlanych w obniżonych temperaturach. ITB – Warszawa 1988 r., 
Instrukcja ITB 282/88 Wykonywanie betonu w warunkach zimowych, 
Katalog Rozwiązań Podłóg dla Budownictwa Mieszkaniowego i Ogólnego – COBP Budownictwa Ogólnego Warszawa 1992, 
Szyby ochronne budowlane. Ogólne wymagania techniczne. Opracowanie Instytutów Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie, Instytutu Szkła i Ceramiki w 
Krakowie oraz Instytutu Techniki Budowlanej, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



145 
 

Specyfikacja Techniczna SSB 4 
REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA 

STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

Roboty elewacyjne 

 
. 
 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot ST 
Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa 
zabytkowego dworu w Skrzynkach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu robót wykończeniowych zewnętrznych i obejmują 
1.3.1. Tynki zewnętrzne 
1.3.2. Parapety zewnętrzne 
1.3.3. Malowanie elewacji 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
2. Materiały 
Mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację inspektora nadzoru. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Tynki zewnętrzne - 
Zaprawa klejowa – patrz ST „Roboty wykończeniowe” pkt 2.3. 
Tynk podkładowy   
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości- wg PB-B-10109:1998  
Płyn gruntujący n.p. ibo grunt redis należący do systemu tynków cienkowarstwowych 
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie -  przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, chronić przed mrozem. 
Kontrola jakości -  wg danych producenta 
Tynk cienkowarstwowy mineralny  
Warunki dostawy – Certyfikat lub Deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – warunki jak dla cementu 
Kontrola jakości – PN-B-10109 PN-B-10106 
Akcesoria: 
Siatka zbrojąca do systemu lekkich ociepleń z włókna szklanego po kąpieli akrylowej spełniająca wymagania normy PN-92/P-85010 (pasek siatki o szerokości 
5 cm powinien przenosić siłę zrywającą 125 daN). 
Listwy narożne aluminiowe. 
2.2. Parapety zewnętrzne -  
Blacha cynkowa utwardzana tytanem 
Warunki dostawy – Deklaracja lub Certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg danych producenta blach 
Kontrola jakości – PN-89/H-84023/03, PN-EN 12944-7:2001 i norm związanych 
2.3. Malowanie elewacji  
Farba elewacyjna dyspersyjna 
Warunki dostawy – deklaracja lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia 
Transport i składowanie – wg zaleceń producenta 
Kontrola jakości – wg PN-91/B-10102 PN-C-81913:1998 
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, sprzętu itp. Sprzęt 
używany przez wykonawcę powinien uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 
4. Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Na środkach 
transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone prze ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich 
wytwórcę. 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót elewacyjnych winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu gwarantujących właściwą tj. 
spełniającą wymagania ST jakość robót. 
5.1. Tynki zewnętrzne 
Bloczki oczyścić z kurzu i z innych zanieczyszczeń. Usunąć ze spoin ewentualny nadmiar zaprawy, miejsca występowania różnych materiałów zabezpieczyć 
siatką na zaprawie klejowej. Ściany obficie zwilżyć wodą. Po 2-3 dniach po uprzednim ponownym obfitym zwilżeniu wodą nakładamy tynk podkładowy. 
Grubość nakładanej warstwy powinna być nie mniejsza niż 10 mm i nie większa niż 15 mm. Tynk zacierany na szorstko. Po całkowitym wyschnięciu i związaniu 
tynku podkładowego( ok. 1 dzień/1 mm grubości warstwy) należy pokryć powierzchnię płynem gruntującym i po 12 godzinach nałożyć tynk cienkowarstwowy. 
W trakcie prowadzenia prac temperatura otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 C ani wyższa niż +25 C. Należy unikać bezpośredniego 
nasłonecznienia, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. Narzędzia i naczynia należy niezwłocznie po zakończeniu prac umyć 
wodą. Wszelkie zabrudzenia elementów budowlanych i ubrania roboczego należy natychmiast wyczyścić używając większej ilości czystej wody. Chronić oczy 
i skórę. 
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Tynk podkładowy: 
Podłoże zwilżyć, przy nanoszeniu ręcznym suchą zaprawę dokładnie wymieszać z wodą do konsystencji takiej aby zaprawa swobodnie zsuwała się z kielni. 
Po naniesieniu tynku powierzchnię wyrównać i zatrzeć na ostro. W gorące, suche i wietrzne dni naniesiony tynk należy pielęgnować ok. 48 godzin spryskując 
powierzchnię wodą lub okrywając folią. 
Płyn gruntujący- przed nakładaniem wymieszać dokładnie mieszadłem elektrycznym. Narzędzia po użyciu umyć wodą. Nakładać przy pomocy pędzla lub 
wałka malarskiego. Pozostawić do wyschnięcia ok. 12 godzin.. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i bardzo wysokiej wilgotności względnej 
powietrza, chronić przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych. 
Tynk cienkowarstwowy: 
Podłoże pod tynk powinno być nośne, stabilne, równomiernie ssące, dobrze wyschnięte i związane. Suchą zaprawę mieszać z czystą wodą, zawartość 
każdego worka mieszać z taką samą ilością wody i w tym samym czasie wg zaleceń producenta. Ilość wody zarobowej musi być stała. Przy mieszaniu 
ręcznym dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Naciągać pacą ze stali nierdzewnej i zacierać pacą z PCV. Czas zużycia masy 
określa producent. Wykonywaną wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego związania tynku. Należy upewnić 
się, że przynajmniej przez 5 dni od nałożenia tynku temperatura powietrza nie spadnie poniżej 0 C. 
5.2. Parapety zewnętrzne 
Technologia klejenia blach do podłoża mineralnego zgodnie ze sztuką budowlaną oraz wytycznymi producenta. 
5.3. Malowanie elewacji prace malarskie wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 
Ogólne zasady wykonywania robót malarskich: 
Roboty malarskie na zewnątrz budynku nie powinny być wykonywane w okresie zimowym, a także podczas deszczów, pogody wietrznej czy też intensywnego 
działania promieni słonecznych na pokrywaną powierzchnię. Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zależności od stosowanej techniki malarskiej. Elementy budynku, które w trakcie robót malarskich mogą zostać zanieczyszczone lub 
uszkodzone należy odpowiednio zabezpieczyć i osłonić przed zachlapaniem. Szczegółowe zasady malowania farbami elewacyjnymi wg zaleceń producenta 
zawartych w karcie informacyjnej produktu. 
6. Kontrola jakości robót 
Ogólne wymagania odnośnie kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową – porównanie wykonywanych bądź wykonywanych robót 
z Dokumentacją Projektową oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. 
6.1. Tynki zewnętrzne 
Wg PN-65/B-10101 i standardów producenta systemu tynkarskiego. 
6.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” pkt 6.3. 
6.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w ST „Roboty wykończeniowe” pkt 6.3. 
6.4. Malowanie elewacji 
Wg PN-69/B-10285 i według zaleceń producenta farby. 
6.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10023 PN-63/B-06251. 
7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”. 
7.1. Tynki zewnętrzne 
Wg punktu 8.1. ST „Roboty wykończeniowe” oraz PN-65/B-10101 
7.2. Parapety zewnętrzne 
Jak dla obróbek blacharskich w ST „Izolacje, pokrycie dachu, zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu” punkt 8.3. 
7.3. Płytki elewacyjne klinkierowe 
Jak dla okładzin ściennych w punkcie 8.3. ST ”Roboty wykończeniowe”. 
7.4. Malowanie elewacji 
Powłoka malarska powinna pokrywać całkowicie podłoże nie wykazując zacieków, zmarszczeń, pęcherzy, smug, śladów pędzla. Dopuszczalna jest 
chropowatość powłoki odpowiadająca naturalnej fakturze podłoża. Powłoka powinna mieć jednolitą barwę, połysk lub mat. Barwa powłoki powinna być zgodna 
z uzgodnionym wzorcem. Wykonane powłoki powinny wykazywać należytą przyczepność do podłoża, szczelność, odporność na zarysowanie, wycieranie, 
zmywanie. Badanie wg PN-69/B-10285. Powłoki malarskie powinny być badane nie wcześniej niż po 14 dniach od ich ukończenia, a także przy temperaturze 
powietrza nie niższej niż 5 C i wilgotności względnej poniżej 75%. Sprawdzenie podłoży i prawidłowości ich przygotowania powinno być przeprowadzone w 
czasie odbiorów międzyoperacyjnych i odpowiednio udokumentowane w dzienniku budowy. 
7.5. Kominy 
Wg PN-69/B-10020 oraz w ramach końcowego odbioru przewodów po podłączeniu urządzeń wentylacyjnych i gazowych sprawdzenie wylotów przewodów. 
8. Podstawa płatności- 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 
9. Przepisy związane 
PN-B-10106:1997  Tynki i zaprawy budowlane Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane Suche mieszanki tynkarskie 
PN-65/B-10101  Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-89/H-84023/03  Stal określonego zastosowania Stal niskowęglowa na blachy i taśmy Gatunki 
PN-EN 12944-7:2001  Farby i lakiery Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich Część 7: 

Wykonywanie i nadzór prac malarskich. 
PN-B-12030:1996  Wyroby budowlane ceramiczne u silikatowe. Pakowanie, przechowywanie, transport 
PN-B-12058:1997  Wyroby budowlane ceramiczne. Płytki elewacyjne 
PN-91/B-10102  Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
PN-69/B-10285  Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 
PN-B-12008:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-69/B-10020  Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
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SPECYFIKACJA BRANŻA SANITARNA 
instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania 

KOD CPV 45214400-4 , 45212410-3 , 45331100-7 

1.0.     WSTĘP 

1.1.      Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru instalacji centralnego 

ogrzewania dla projektu REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH M. SKRZYNKI, GM. 

STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1, DZIAŁKI NR 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19 

 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przebiegu i realizacji robót budowlano- montażowych wymienionych w 

punkcie  1.1. 

1.3.      Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem  robót: 

•      montaż przewodów z rur stalowych o połączeniach spawanych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym 

•      montaż kompletnego systemu rur i  kształtek i podejść pod posadzkowych instalacji CO:   na bazie rur z polietylenu sieciowego z bariera 

antydyfuzyjną 

•       montaż ogrzewania podłogowego.  

•      montaż armatury 

•      rozruch i regulacja instalacji 

•       montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z  obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacja 

Techniczna. ..Wymagania Ogólne" 

•       Pojęcia ogólne 

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespoli, pomieszczeń otrzymywane jest z jednego źródła 

ciepła i jest doprowadzane do ogrzewania  pomieszczeń za pomocą czynnika grzejnego. 

Czynnik grzejny - płyn (woda) przenoszący ciepło. 

Pod pojęciem ..woda" jako czynnik grzejny rozumiany jest również roztwór substancją 

zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody. 

Instalacja (centralnego) ogrzewania - zespól urządzeń, elementów i przewodów służących,  do. 

-    wytwarzania   czynnika   grzejnego   o   wymaganej   temperaturze   i   ciśnieniu   lub przetwarzania tych parametrów (źródło ciepła) 

-    doprowadzenia   czynnika   grzejnego  do  ogrzewanego  obiektu   (część   zewnętrzna instalacji) 

-    rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazany ciepła w pomieszczeniu (cześć wewnętrzna 

instalacji). 

Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – zasilanie z powietrznych pomp ciepła 

Woda instalacyjna - woda wypełniająca instalacje centralnego ogrzewania 

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu - temperatura czynnika grzejnego 40/30 C, przyjęta do obliczeń instalacji w 

warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 

Obliczeniowa  temperatura  czynnika  grzejnego  (wody  instalacyjnej)  na  powrocie 

 -temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz 
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budynków (wg PN-82/B-02403) 

Ciśnienie dopuszczalne - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego która nie może być przekroczona w żadnym 

punkcie instalacji. 

Ciśnienie robocze - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego instalacji podczas krążenia wody. 

Ciśnienie spoczynkowe - najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 

Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa - instalacja ogrzewania wodnego, w  której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna 

o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 50°C. 

Instalacja ogrzewania wodnego systemu otwartego - instalacja, której przestrzeń wodna  ma swobodne połączenie z atmosferą. 

Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) -  Instalacja, w której krążenie wody wywołane  jest pracą pompy. 

Urządzenia zabezpieczające - urządzenia, które zabezpieczają instalacje ogrzewania  wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych 

ciśnień i temperatur 

Naczynie wyrównawcze  przeponowe - zbiornik ciśnieniowy z elastyczna przepona oddzielająca przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, 

przejmujący zmiany objętości wody wywołane  zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 

Urządzenia stabilizujące - urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w określonych granicach. 

Urządzenia kontrolno-pomiarowe - urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji 

ogrzewania. 

Urządzenia alarmowe - urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych 

(dopuszczalnych). 

Odpowietrzenie miejscowe - zespól urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszczególne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki) 

Instalacja odpowietrzająca - zespól poziomych i pionowych rur i urządzeń przeznaczonych do oddzielania i usuwania powietrza z całej 

instalacji ogrzewania wodnego lub z jej części 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

2.0.     MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne- 

2.1.     Materiały do wykonania instalacji centralnego ogrzewania 

•       rury stalowe czarne ze szwem przewodowe, z gładkimi końcami  ze  stali węglowe niskostopowej deklaracja zgodności z PN-80/H-

74244 

•       system rur, kształtek i podejść pod posadzkowych instalacji c.o Rur wielowarstwowych 

aprobata techniczna COBRTI 1NSTAL 

atest higieniczny PZH 

Wymagane właściwości systemu: 

- u

niwersalny system air i kształtek do instalacji c.o. pod posadzkowe) 

- r

ura z polietylenu sieciowego z ochroną antydufiizyjna  

- s

zeroka paleta kształtek łączących przy pomocy tulei zaciskowych  

- z

akres temperatur od -20 do 95°C (krótkotrwale do 110°C)  

- m

aksymalne ciśnienie robocze 6 bar przy temperaturze 90:C 
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•              grzejniki łazienkowe drabinkowe ciśnienie próbne 1.3 MPa maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura 

robocza 110°C deklaracja zgodności z PN-EN 442-1.1999 

•       zawory termostatyczne i głowice termostatyczne  

  deklaracja zgodności z PN-EN 215-1:2002 

•       zawory odcinające proste ze spustem maksymalne ciśnienie robocze 1,0 MPa maksymalna temperatura robocza 110°C aprobata 

techniczna COBRTI INSTAL 

•      zawory kulowe murowe 

maksymalne ciśnienie robocze 1.0 MPa maksymalna temperatura robocza 11()°C aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•      zawory regulacyjno - pomiarowe 

maksymalne ciśnienie robocze l,6 MPa maksymalna temperatura robocza 150 °C deklaracja zgodności 

•       pompa dla nagrzewnicy 

maksymalne ciśnienie robocze 1.0 MPa maksymalna temperatura robocza l H)°C deklaracja zgodności certyfikat na znak bezpieczeństwa 

B 

•      odpowietrzniki automatyczne z zaworem maksymalne ciśnienie robocze 1.0 MPa maksymalna temperatura robocza 110°C deklaracja 

zgodności 

•      punkty stale 

deklaracja zgodności 

•      podparcia przesuwne deklaracja zgodności 

2.2. Składowanie materiałów.  

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne – należy je odpowiednio chronić 

-   należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 

-   rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokość: 2 m; 

-    szczególnie   należy   zwracać   uwagę   na   zakończenia   rur  i zabezpieczać je kapturkami 

-    nie  dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia   

-   nie dopuszczać do zrzucania elementów  

-   niedopuszczalne jest wleczenie" rur po podłożu kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporność na podwyższona temperaturę i promieniowanie w  związku z tym należy chronić je przed: 

-    długotrwałą ekspozycja słoneczną 

-    nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych. 

3.0.      SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania ogólne do wykonania robot Wykonawca powinien 

dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robot oraz spawarka 300 A 

4.0.     TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej . Warunki ogólne 

Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym  

i skrzyniowym do 5 t. 

Rury i armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża  którym  są  przewożone,   zawiesi  

transportowych,  stosowania  niewłaściwych  narzędzi  i  przeładunku. 

Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 

Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby  wolne końce wystające poza skrzynię ładunkową nie były 

dłuższe niż 1 m. 

Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 

Materiały   przewożone   powinny   być   zabezpieczone   przed   przypadkowym   przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu 

5.0.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do 

akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

5.2.      Rozpoczęcie robót 
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Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

-      obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 

-      elementy  budowlano-konstrukcyjne   mające  wpływ  na   montaż   instalacji   odpowiadają założeniom projektowym 

5.3. Montaż instalacji  

5.3.1.      Montaż rurociągów- 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak. żeby w najniższy cli miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość 

odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się możliwość 

układania odcinków przewodów bez spadku, jeżeli prędkość przepływu wody zapewni samo odpowietrzenie.   a   opróżnianie  wody   jest   

możliwe  przez  przedmuchanie   instalacji powietrzem. Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywa na podporach stałych (w uchwytach') i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach. Zawieszeniach itp. usytuowanych w odstępach 

nic mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych 

i w szlichcie podłogowej   powinny   być  układane  zgodnie  z   projektem   technicznym.   Trasy   przewodów powinny być zinwentaryzowane 

i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwa kompensacje 

wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji) Przewody   należy   prowadzić  w   sposób   umożliwiający   

wykonanie   izolacji   antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej. Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez 

stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych Przewód) zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle 

Przewody pionowe należy prowadzić tak. aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło l cm na kondygnację Oba przewody pionu 

dwuliniowego należy układać zachowując stała, odległość miedzy osiami wynoszącymi 5 cm (±0.5 cm) przy średnicy pionu nie 

przekraczającej DN40. Odległość mieć,-', przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka. aby możliwy był dogodny montaż hen 

przewodów Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony powrotu , zaś lewej (dla patrzącego na ścianę). 

W  przypadku pionów dwururowych. obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. Przewody  należy 

prowadzić u   sposób  umożliwiający  zabezpieczenie ich  przed dewastacją i szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i 

miedzi). Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów, gazowych Rozdzielacz   wykonany   

na  budowie,   powinien   mieć  wewnętrzny   przekrój   poprzeczny   co najmniej równy sumie wewnętrznych przekrojów poprzecznych 

przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna powinna być większa od wewnętrznej największego 

przewodu przyłączonego co najmniej o 10% 

5.3.2 Podpory 

Podpory stale i przesuwne 

Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z projektem 

technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzajów podpór bez akceptacji projektanta instalacji. nawet jeżeli nie zmienia to 

zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń 

przewodów. Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu konstrukcja i rozmieszczenie podpór 

przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 

Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów podano w poniższych tabelach 

        Materiał 

 

Średnica 

nominalna                         rury 

 

       Przewód montowany 

      liniowo        |          inaczej 

         m         |            m 

                  1                                 2                          3         |          4 

 stal niestopowa (stal węglowa 

zwykła) stal odporna na korozję 

 

DN10doDN20 

 

2,0                 |               1.5 

 DN25 

 

2,9                 |               2,2 

 DN32 

 

3,4                 |               2.0 

 D N 40 

 

3,9                 |               3.0 

 DN 50 

 

4.6                 |               3.5 

 DN 65 

 

4,9                 |               3 S 

 DN 80 

 

5.2                 |                4.o 

 lecz nie mniej niż jedna 

 

podpora na każdą kondygnację 

  

 

 

Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-Xa w instalacjach grzewczych wodnych. 
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        Materiał 

 

Średnica 

nominalna                         rury 

 

       Przewód montowany 

      pionowo        |          inaczej 

         m         |            m 

                  1                                 2                          3         |          4 

         DN16doDN63 

 

1,0                 |              0.8 

  

lecz nie mniej niż jedna 

 

podpora na każdą kondygnację 

  

5.3.3 Prowadzenie bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury.  może być prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w 

rurze osłonowej z tworzywa sztucznego w  (peszlu) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. Przewód u mrze osłonowej lub 

izolacji powinien być prowadzony swobodnie 

5.3.4 Tuleje ochronne 

Przy  przejściach rura. przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę   .: 

przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne 

W  tulei ochronnej me może znajdować się żadne połączenie rury. 

Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy  zewnętrznej 

rury przewodu: 

a)    co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionowa. 

b)    co najmniej o l cm przy przejściu przez strop. 

Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowe] o okc!:-5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna 

wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych których wylot ze ścian powinien 

być osłonięty tarczką ochronna. 

Przestrzeń miedzy rura przewodu a tuleja ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na 

rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonam,   w sposób zapewniający 

przepustowi odpowiednia  klasę odporności  ogniowe: (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 

modnie rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym, 

5.3.5  Montaż, grzejników 

Grzejnik  ustawiany  przy ścianie  należy montować albo w płaszczyźnie pionowej  albo w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany 

lub wnęki. 

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do 

ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlane] w sposób  trwały.   Grzejnik  powinien  opierać się całkowicie  na wszystkich  wspornikach  lub stojakach. 

5.3.6  Montaż, armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji w której jest zainstalowana. Przed instalowaniem 

armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 

instalowana tak. żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wódy instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku 

przepływu na armaturze. 

Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 

uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. Zawory   grzejnikowe   połączone   bezpośrednio   z  

grzejnikiem   nie   wymagają   dodatkowego zamocowania. 

Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być instalowana w takim położeniu, aby 

przy napełnianiu instalacji woda napływała pod grzybek. Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuści! przepływ w 

obu kierunkach. 

5.3.7.  Pompy 

Na przewodach zasilających należy umieścić pompy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym do obsługi i kontroli  Montaż pomp ścisłe wg 

instrukcji producenta.  



152 
 

5.3.8..      Instalacje z rur stalowych 

Do montażu przewodów i armatury w instalacjach c. o. mogą być zastosowane następujące połączenia: 

- Gwintowane 

- Spawane 

- kołnierzowe 

Połączenia   gwintowane   stosuje  się  do  połączeń  przewodów  z  armatura   gwintowana   oraz  przyrządami kontrolno-pomiarowymi. 

których końcówki są gwintowane. uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej Połączenia przewodów z 

armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. 

Rury  łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe tub elektryczne, instalacje z rur 

stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej 

5. 3. 9       Instalacja systemu pod posadzkowego 

System pod posadzkowy  z rurami  z polietylenu sieciowego z bariera antydyfuzną można wykorzystywać  do  poziomych  rozprowadzeń  

typu  rura  w   rurze  (w  rurze  osłonowej   lub izolacji) krytych w przegrodach. 

 Należy stosować połączenia zaciskowe. Montaż połączeń polega na tym, ze rura zaciskana jest w określony sposób na łączniku Może tez 

być elementem zaciskającym zaciśniętym na rurze .Zacisk stanowi zamocowanie mechaniczne. Może jednocześnie stanowić 

uszczelnienie, W wielu rozwiązaniach występuje dodatkowy element uszczelniający w postaci uszczelnienia gumowego. Jest stosowana 

bardzo duża ilość rożnych rozwiązań konstrukcyjnych tych połączeń i każde z nich powinno być wykonywane wg  instrukcji producenta 

Zaciśnięcie elementu zaciskowego może być realizowane różnymi sposobami - dokręcaniem nakrętki wywierającej odpowiedni nacisk, 

zaprasowywaniem pierścienia na rurze za pomocą praski, i inne. 

Warunkiem poprawnego wykonania połączenia jest zastosowanie właściwych, przewidzianych instrukcją i certyfikatem, złączek oraz 

wykonywanie połączenia zgodnie z instrukcja i z zastosowaniem odpowiednich narzędzi. 

5.4.        Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zabezpieczenie  antykorozyjne dotyczy przewodów  rurowych  i   innych  urządzeń  stalowych wchodzących w skład instalacji, 

Zabezpieczenie  antykorozyjne obejmuje powłoki  malarskie  elementów znajdujących  się  w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni 

otwartej. Zabezpieczenie    antykorozyjne    należy    wykonać    zgodnie    z    dokumentacja    projektowa. obowiązującymi normami i 

przepisami. Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę. oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz 

inne zanieczyszczenia. Powierzchnie  należy  przygotować  przez  mechaniczne  usunięcie  nierówności   i   zadziorów zaokrąglenie 

krawędzi i wyrównanie spoin. Powierzchnie  należy  czyścić  bezpośrednio  przed  malowaniem.   Oczyszczone  powierzchnie należy 

zabezpieczyć powloką ochrony okresowej lub zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt" należy dobrać do 

przewidywanego zestawu malarskiego. Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych 

lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków mechanicznych  

6.0   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

ó.1.      Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie   materiały   do   wykonania   robót   musza   odpowiadać   wymaganiom   Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej 

oraz uzyskać akceptacje inspektora nadzoru 

6. 3.      Kontrola jakości robót 

6.3.1     Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fezach: 

a)    przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem   przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b) przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 

c) po  ukończeniu   montażu   i  po  przeprowadzeniu  płukania   całego   urządzenia    oraz dokonaniu regulacji  

d) w okresie gwarancyjnym 

6.3.2.     Badanie odbiorników ciepła 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia odbiornika względem jego odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, 

wypoziomowanie, połączenie z gałązkami, rozmiary zmieszczenie zaworów odcinających i ich dostępność. 

6.3.3.      Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacja; połączenia 

gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez Wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór. 
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połączenia spawane: sprawdzenie rodzaju spawania na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy. oględziny zewnętrzne wykonania spoin, 

sprawdzenie ich położenia względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych: sprawdzenie spadków przewodów. 

sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i 

stropy, położenia połączeń kołnierzowych w przewodach ułożonych obok siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie. 

sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie. sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z 

przewodami poziomymi, sprawdzenie spadków gałązek ich średnic. 

6.3.4.      Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, 

sprawdzenie cech legalizacji termometrom' oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielili, miejsc i sposobu wbudowania. 

działania przez obserwację wskazań. 

6.3.5.     Badanie pomp 

Należ)' sprawdzić zgodność montażu z instrukcja, producenta i projektem (odległości od przegród budowlanych, wyposażenie fabryczne). 

6.3. 6.      Badanie szczelności na zimno 

Badania nie należ)' przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przystąpieniem do badania instalację należ)' 

kilkakrotnie przepłukać. 

Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od 4-5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą 

zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należ)' dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować 

szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. 

Próby ciśnieniowe instalacji z rur stalowych 

Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede 

wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6'' na ciśnienie robocze 4-0,2 MPa lecz co najmniej na 0.4 MPa. Dopiero po 

przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do 

układania jastrychu. 

Próby ciśnieniowe instalacji z rur z polietylenu sieciowego 
Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 rażą ciśnienia roboczego (ciśnienie me większe niż dopuszczalne dla najsłabszego 

punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) 

- wytworzyć trzykrotnie w odstępach co H) minut ciśnienie próbne. 

- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, 

- po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0.2 bara od wartości  dczytanej po 30 minutach, 

- podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 

W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku 

natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych. Protokół z próby ciśnienia sporządzić na 

formularzu firmowym producenta. 

6.3. 7.     Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 

Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po 

uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas 

próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należ)' usunąć. Wynik próby uważa się za 

pozytywny jeśli cala instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych 

odkształceń. 

6.3.8.     Badanie, działania w ruchu 

Przed przystawieniem do czynności regulacyjnych należy sprawdzić, czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania 

ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usuniecie zauważonych usterek.  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; 
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a)  pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometru zapewniającego dokładność pomiaru ±().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  -  w  przypadku  

ogrzewania wodnego 

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 ±().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°C. 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: 

Skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na głównych rozdzielaczach i porównaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej 

(dla aktualnej temperatur}' 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 ±1°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. Dopuszczalna odchyłka temperatury ±1°C. 

W   przypadku   przeprowadzenia   badania   w   pomieszczeniach   użytkowych konieczne jest uwzględnienie wpływami warunków 

użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp..). na kształtowanie się temperatur,' powietrza Skontrolowaniu 

spadku ciśnienia wód)1 w instalacji, mierzonego na głównych rozdzielaczach i porównaniu go z wielkością określona w dokumentacji 

(tylko ogrzewaniu   z  obiegiem   pompowym):   dopuszczalna   odchyłka   powinna   się mieścić w granicach ±10% 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 

Określić inne właściwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania (np. błąd w doborze wielkości grzejników lub obliczeniu 

zapotrzebowania na ciepło, nieprawidłowe wykonanie elementów konstrukcyjno-budowlanych decydujących o rzeczywistym zużyciu ciepła 

itp.) i usunąć te przyczyny 

6.3.9.     Badaniu "ubezpieczeniu antykorozyjnego 

Oceny przygotowania powierzchni: 

-    ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo 

bezpośrednio przed malowaniem, stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej 

powierzchni, przy świetle dziennym lub przy oświetleniu sztucznym żarówka o mocy 100 W. 

-    zaleca   się  przeprowadzenie  oceny jakości   przygotowania   powierzchni   wg  wzorów barwnych. 

-    chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, me powinna przekraczać 0,1 mm. 

po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki 

malarskiej, 

skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badana powierzchnię 2 h- 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II. po 10 s 

na badane miejsce nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. 

Obecność plam tłuszczowych świadcz}' o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 

Ocena pokrycia malarskiego. Niedopuszczalne są następujące wady 

pokrycia: 

- pęcherze, 

- odstawanie powłoki, 

- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność,  
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- miejsca nie pokryte, 

-  liczne zacieki i zmarszczenia, 

- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 

7.0.      ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  ..Wymagania ogólne" . 

7.1.      Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

Odbiory  międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości   robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności powinny im 

podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i 

prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należ)' dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a)    wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu: 

b)    wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy: czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność bruzdy z 

pionem: w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku odcinka instalacji 

w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. 

c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich 

przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 

odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 

należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru międzyoperacyjnego. 

7.2.     Odbiór techniczny częściowy instalacji ogrzewczej 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp 

w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów 

układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, 

których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.- Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie 

przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 

a)    sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 

zapisami w dzienniku budów dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b)    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 

przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

c)    przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania 

instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizacje części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy 

załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. 

W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego. \v protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 

uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

 

7.3.     Odbiór techniczny końcowy instalacji ogrzewczej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 

a)    zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej: 

b)    instalację wypłukano, napełniono woda i odpowietrzono. 

c)    dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 

d)    zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulacje montażową oraz badanie na gorąco w ruchu ciągłym 

podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalacje zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego 

(temperatury zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne): 

e)    zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykończeniowe i inne. mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 

obsługiwanych prze/, instalacje i spełnienie wymagań w zakresie izolacyjności cieplnej. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokument)': 
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a)    projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy): 

b)   dziennik budowy: 

c)    potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 

d)    protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

e)    protokoły odbiorów technicznych częściowych 

f)    protokoły wykonanych badań odbiorczych 

g)   dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 

h)    dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  

i)     instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  

j)    instrukcje obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a)    sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 

b)    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku 

odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 

c)    sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 

d)   sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 

e)    sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 

f)    uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku  

przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić ponowny 

odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy 

destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

 

8.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

9.0.   PRZEPISY ZWIĄZANE        Polskie Normy 

PN-82/B-02402 

PN-82/B-02403  

PN-90/B-01430 

PN-90/M-75011 

PN-91/B-02419 

PN-92/M-75016 

PNB02414:1999 

PN-B-02421:2000 

PN-B-03406:1994 

PN-B-02873:1996 

PN-EN-1886:2001 

Ogrzewnictwo.   Temperatury   ogrzewanych   pomieszczeń   w budynkach 

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

Ogrzewnictwo    -    Instalacje    centralnego     ogrzewania  Terminologia. 

Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Termostatyczne zawory grzejnikowe na ciśnienie nominalne l MPa - Wymiary 

przyłączeniowe. 

Ogrzewnictwo  i  ciepłownictwo  - Zabezpieczenie  instalacji ogrzewań    wodnych    i    wodnych    zamkniętych    systemów 

ciepłowniczych - badania. 

Armatura    instalacji    centralnego    ogrzewania    -   Zawory grzejnikowe. 

Ogrzewnictwo   i   ciepłownictwo.   Zabezpieczenie   instalacji ogrzewań   wodnych   systemu   zamkniętego    z   naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi. Wymagania 

Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń - Wymagania i badania odbiorcze. 

Ogrzewnictwo.     Obliczanie    zapotrzebowania     na     ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 
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Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania    ognia    po    instalacjach     rurowych   i przewodach 

wentylacyjnych 

Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - 

Badania     aerodynamiczne     przepustnic     regulacyjnych     i zamykających. 

PN-80/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe z gładkimi końcami ze 

stali węglowej i niskostopowej 

PN-EN 215-1/ACI:2001        Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i badania 

PN-EN 442-1: l 999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne 

Inne dokumenty 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych  

Warunki   techniczne  wykonania   i   odbioru   rurociągów  z  tworzyw  sztucznych   -  wyd. PKTSGGiK 1996 

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych, zeszyt 6 - \wd. COBRTI [N ST AL. maj 2003 r. 
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STI 02.03 Montaż instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz instalacja p.poż. 

KOD CPV    45214400-4 , 45212410-3 . 45232460-4 

1.0.    WSTĘP 

1.1.      Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru instalacji 
C.W.U. dla projektu REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH M. SKRZYNKI, 
GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1, DZIAŁKI NR 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19 
 

1.2.     Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy do realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych 
w punkcie 1.1 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacja 

Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające w\ konanie i odbiór robót zgodnie z punktem l l 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem mv robót 

1.3.1.      Instalacja wody zimnej na cele; socjalno-bytowe  

• montaż przewodów z rur stalowych ocynkowanych łączonych przy pomocy,   łączników gwintowanych wraz z 
zabezpieczeniem antykorozyjnym 
• montaż przewodów z ni r i kształtek z polipropylenu PE–X/Al/PE-RT . PN 10 łączone przez kształtki ściskane 
• montaż przewodów z rur i kształtek z polietylenu PE łączone przez zgrzewanie 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż armatury czerpalnej 
• montaż armatury regulacyjnej 
• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 

1.3.2.      Instalacja wody cieplej i cyrkulacji 

• montaż przewodów z rur i kształtek z PE–X/Al/PE-RT  PN 10 łączone przez kształtki ściskane 
• montaż armatury odcinającej 
• montaż armatury zwrotnej 
• montaż armatury mieszającej 

• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia   podstawowe  podane  w   niniejszej   Specyfikacji  Technicznej   (ST)   są  zgodne  / obowiązującymi Polskimi 
Normami. 

•       Pojęcia ogólne 

Instalacja   wodociągowa   -   zespól   powiązanych   ze   sobą   elementów   służących   do zaopatrywania w wodę obiektu 
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową 

Instalacja cieplej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych 
wody o podwyższonej temperaturze, uznane; za użytkową. 

Centralne przygotowanie cieplej wody - wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie ich do punktów czerpalnych w obrębie 
obiektu budowlanego zaopatrywanego w energie cieplną. 
Zasuwa -armatura budowlana - wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawionego 
odcinka wodociągu. 

Punkt czerpalny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia 

Hydrant wewnętrzny - miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego do gaszenia pożaru. 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu 
budowlanego i jego otoczenia 
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Kształtki   -   są   to  elementy   pozwalające   na  podłączenie   przewodów   z armaturą i urządzeniami. 

Kompensator - element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody cyrkulacji. 

 

1.5.      Ogólne wymacania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne” 

2.0.      MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” 

2.1.     Materiały do wykonania instalacji wody zimnej i p.poż. 

•     rury stalowe ze szwem. gwintowane, ocynkowane ze stali IOBX. oznaczone - S deklaracja zgodności z PN-80/H-74200 

•     łączniki z żeliwa ciągliwego. cynkowane deklaracja zgodności z PN-76/H-74392 

•     rury wodociągowe ciśnieniowe PN K) z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRT1INSTAL 
deklaracja zgodności z PN-C-89207 

•      kształtki wodociągowe ciśnieniowe PN 10 z polipropylenu PP atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z D IN -16962 

•      rury i kształtki wodociągowe ciśnieniowe z polietylenu PE atest higieniczny PZH aprobata techniczna COGRTI INSTAL 

•     zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +100°C atest 
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•     zawory spustowe kulowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza 100°C atest higieniczny 
PZH aprobata techniczna COBRT1 INSTAL 
•     zawory czerpalne ze złączką do węża maksymalne ciśnienie robocze 15 bar maksymalna temperatura robocza -100°C atest 
higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI 1NSTAL 

•       zawory kątowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +80°C atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•      baterie umywalkowe mieszakowe stojące minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara zalecane ciśnienie robocze l h- 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -80°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodności z 
PN-93/M-75U20 

•      baterie zlewozmywakowe mieszakowe stojące minimalne ciśnienie robocze 0.5 bara zalecane ciśnienie robocze l + 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza +8()°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodności z 
PN-93/M-75020 

•       baterie natryskowe mieszakowe ścienne minimalne ciśnienie robocze 0.5 bara zalecane ciśnienie robocze l -^ 5 bar 
maksymalne ciśnienie robocze U) bar maksymalna temperatura robocza ^80°C atest higieniczny PZH deklaracja zgodności z 
PN-93/M-75020 i PN-76/M-75150 

•       system spłukiwania do misek ustępowych uruchamiany ręcznie deklaracja zgodności 
•       baterie umywalkowe mieszakowe stojące kliniczne dla niepełnosprawnych minimalne ciśnienie robocze 0,5 bara zalecane 
ciśnienie robocze l -r- 5 bar maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -80°C atest higieniczny 
PZH deklaracja zgodności z PN-93/M-75020 
•       podparcia stale deklaracja zgodności 

•       podparcia przesuwne deklaracja zgodności 

2.2      Materiały do wykonania instalacji wody cieplej i cyrkulacji 

•       rury ciśnieniowe z PE–X/Al/PE-RT  PN 10 łączone przez kształtki ściskane, PN 10, temperatura 80°C atest higieniczny 
PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-C-89207 

•       kształtki ciśnieniowe z PE–X/Al/PE-RT  PN 10 PN10 atest higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z DIN -16962 

•      mieszacze cieplej wody maksymalne ciśnienie robocze 6 bar atest higieniczny PZH certyfikat na znak bezpieczeństwa 
deklaracja zgodność 
•      zawory regulacyjne atest higieniczny PZH deklaracja zgodności 
•       zawory odcinające kulowe maksymalne ciśnienie robocze l o bar maksymalna temperatura  robocza -MO()°C atest 
higieniczny PZH aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
•       zawory kątowe maksymalne ciśnienie robocze 10 bar maksymalna temperatura robocza -+80°C atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI [NSTAL 
•      podparcia stale deklaracja zgodności »      podparcia przesuwne deklaracja zgodności 
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2.3.     Składowanie materiałów 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach 
fabrycznych. 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 

-    należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane rury w kręgach składować na 
płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
-               szczególnie  należy  zwracać  uwagę  na  zakończenia  rur  i  zabezpieczać je ochronnymi kapturkami  

 nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 

 nic dopuszczać do zrzucania elementów 

 niedopuszczalne jest ..wleczenie" nimi po podłożu 

 kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 

Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV. w związku z czym należy 
chronić je przed. 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 
0.5 m. 

Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny 
znajdować się na spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o niniejszych średnicach do rur o większych średnicach. Kształtki, złączki i armatura powinny być 
składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 

Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach 
drewnianych lub w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 

3.0.     SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" Do wykonania robót Wykonawca 
powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 

4.0.     TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogólne" Wykonawca powinien dysponować 
sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0.9 L Rury. armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiednich 
długości, tak. aby  wolno króćce wystające poza skrzynię ładunkowa nie były dłuższe niż 1 m. Rury w kręgach powinny w całości 
leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Materiały przewożone   powinny   być   zabezpieczone   przed   przypadkowym   
przesunięciem uszkodzeniem u czasie transportu 

5.0.     WYKONANIE ROBOT 

5.1.      Wymagania ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

5.2.      Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

•       obiekt   odpowiada   warunkom   zgodnym   z   przepisami   bezpieczeństwa   prac-,    do prowadzenia robót instalacyjnych 

•      elementy  budowlano-konstrukcyjne mające wpływ  na montaż instalacji odpowiadają; założeniom projektowym. 

5.4. Montaż  instalacji  

5.3.2 Montaż. przewodów 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody cieplej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem 
wynoszącym co najmniej 3"/00 w kierunku odbiornika W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia 
wody. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na; podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach zawieszenia -itp) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika 
to z wymagań dla materiału którego wykonane są rury. Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie 
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podłogowej powinny być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i 
naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. Przewody należy prowadzić w sposób zapewniając) właściwa 
kompensacje wydłużeń ciepłu- (z maksymalnym wykorzystaniem samokompensacji). Przewody należy prowadzić w sposób 
umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych Przewody wody zimnej, cieplej i 
cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. Przewody pionowe należy prowadzić tak. aby maksymalne 
odchylenie od pionu nie przekraczał 1 cm na kondygnację. Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na 
każdej kondygnacji Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplna zgodnie z projektem. Przewody należy  
prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacji; (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa 
sztucznego). 
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych Odległość   rurociągów   
poziomych   me   izolowanych   lub   powierzchni   izolacji   rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić 
co najmniej: 
- dla rur średnicy do 40 mm - 30 mm 
- dla rur średnicy ponad 40 mm - 50 mm 

5.3.2 Podpory 

Podpory  stale i przesuwne 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków powinno być zgodne z projektem 
technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzą i u podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie 
zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nic wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu 
konstrukcja   i   rozmieszczenie podpór przesuwnych  powinny  zapewnić  swobodny   przesuw . przewodu.  
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów podano w poniższych tabelach 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów z rur stalowych ocynkowanych w instalacjach p.poż 
 

 
         Materiał 

 
Średnica nominalna  
rury 

                 Przewód montowany 

        Pionowo1)          poziomo 

             m              m 

            1             2               3               4 

 
Stal węglowa zwykła, 
ocynkowana stal  
odporna na korozję 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 

DN25 2,9 2,2 

DN32 3,4 2,6 

DN40 3,9 3,0 

DN50 4,6 3,5 

DN65 4,9 3,8 

DN80 5,2 4,0 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów z PP - R w instalacjach wody zimnej 
 

 
         Materiał 

 
Średnica nominalna  
rury 

                 Przewód montowany 

        Pionowo1)          poziomo 

             m              m 

            1             2               3               4 

 
PP - R 

DN 12 do DN 50 1,0 0,8 

DN16 do DN20 0,8 0,6 

DN25 0,9 0,7 

DN32 1,1 0,8 

DN40 1,2 0,9 

DN50 1,3 1,0 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
Maksymalny odstęp miedzy podporami przewodów z PP-R w instalacjach wody ciepłej 
 

 
         Materiał 

 
Średnica nominalna  
rury 

                 Przewód montowany 

        Pionowo1)          poziomo 

             m              m 
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            1             2               3               4 

 
PP - R 

DN 12 do DN 50 1,0 0,8 

DN16 0,9 0,7 

DN20 1,0 0,8 

DN25 1,1 0,8 

DN32 1,3 1,0 

DN40 1,4 1,1 

DN50 1,6 1,2 

1) Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

5.3.3.     Prowadzenie przewodów bez podpór 

Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury. może być prowadzony bo podpór pod warunkiem umieszczenia 
go w mrze osłonowej z tworzywa sztucznego (u „peszlu" lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. Przewód w rurze 
osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie 

 

5.3.4.    Tuleje ochronne 

Przy przejściach rurą prze/, przegrodę budowlana (np. przewodem poziomym przez ściano   \ 
przewodem pionowym prze/, strop), należy stosować tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nic może znajdować się żadne połączenie rury 
Tuleja ochronna powinna być rura. o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej 
Rury  przewodu. 
a)    co najmniej o 2 cni. przy przejściu przez przegrodę pionów;). 
b)    co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegród) pionowej o około 5 cm z każde: strony, a przy przejściu przez strop 
powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki Przestrzeń miedzy rurą przewodu a tuleja, ochronną powinna być wypełniona 
materiałem trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę. umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 
utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednia, klasę odporności ogniowe: (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) 
wymaganą dla ty cli elementów, zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym 

5.3.6.      Montaż armatury 

Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w które] icst zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatur, należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia Armatura,  po  sprawdzeniu 
prawidłowości  działania powinna być instalowana  u   miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjne! Był zgodny z oznaczeniem kierunku 
przepływał na armaturze. Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku 
przepływu. Rura na wylocie z zaworu bezpieczeństwa powinna być zabezpieczona przed rozpryskiem wody, Armatura 
instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych   przy   użyciu   odpowiednich   
wsporników,   uchwytów   lub   podparć,   zgodnie   z projektem technicznym. Baterie  mieszakowe  do   zlewozmywaków   i  
umywalek   należy   montować  bezpośrednio   na przyborach. Baterie mieszakowe natryskowe należy montować bezpośrednio 
na ścianie na wysokości około 1.0 - 1.2 m od posadzki. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód cieplej wody powinien 
być podłączony z lewej 
Strony 
 
5.3. 7.      Instalacje z rur stalowych 

Montaż przewodów i armatury w instalacjach wody zimnej, wody pożarowej o połączeniach gwintowanych przy pomocy 
łączników gwintowanych z żeliwa ciągliwego. Połączenia  gwintowane  stosuje się do połączeń przewodów z armatura,  
gwintowana  oraz 
przyrządami kontrolno-pomiarowymi. których końcówki są gwintowane. Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za 
pomocą elastycznej taśmy teflonowej lub pasty uszczelniającej. Instalacje z rur stalowych ocynkowanych wymagają 
zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji termicznej. 

5.3. 8.      Instalacja rur z polipropylenu( PP) 

Montaż przewodów i kształtek w instalacji wody zimnej i wody cieplej należy  łączyć prze zgrzewanie mufowe. Połączenia 
zgrzewane wykonywane są przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych  powierzchni   łączonych  elementów,  w wyniku czego  
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następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Rury nałoży przycinać na wymaganą długość prostopadle do ich osi. 
Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić czystość łączonych powierzchni, a jeśli są zabrudzone lub zawilgocone 
to należy je starannie oczyścić. Zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury do kształtki. Jednocześnie wsunąć 
końcówkę  rury  i   nasunąć  kształtkę  na  odpowiednie końcówki  grzewcze   zgrzewarki    Po odczekaniu przewidzianego 
instrukcją czasu, nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych i łączone ze sobą przez wciśnięcie rury w kielich 
kształtki do zaznaczonej uprzednio głębokości. Następnie przez chwilę przetrzymywane bez wzajemnych przemieszczeń. Czas 
nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określony instrukcja, producenta. Należy zwrócić uwagę na ewentualne 
niezbędne korekty czasu nagrzewania, np. przedłużenie w przypadku obniżonej temperatury zewnętrznej, lub zróżnicowanie 
czasu nagrzewania łączonych elementów. W przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np łączenie kształtek z rurami o 
cieńszych ściankach).  Rozpoczęcie nagrzewania  należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone 
jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są elementami wymiennymi i dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych 
elementów. Zgrzewanie rur PP wykonać zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ZGRZEWANIA. Maksymalna odległość pomiędzy 
punktami mocowań przewodów poziomych powinna wynosić 
0.4 m dla rur o średnicy do 25 mm 
0.75 m dla rur o średnicy do 50 mm 
 
5.3.9  Ogólne warunki układania (montażu) przewodów PE 
            Uwaga! Prace ziemne i podsypki w ST „Roboty ziemne” 

Metody łączeniu rur i kształtek PE  Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 
procedur. podane przez ich producentów. 
Zgrzewanie czołowe 

Zgrzewanie czołowe polifuzyjne należy przeprowadzić dla rur i kształtek o średnicach większych lub równych od 03 mm. 
Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych musza być podane przez producenta rur w instrukcji montażu. Dla 
uzyskania poprawnie wykonanego złącza, należy oprócz przestrzegania ww. zasad zwrócić uwagę na: -    prostopadle do osi 
obcięcie końcówek rur i ich oczyszczenie ze strzępów obrzynek. 
-    zgrzewanie rury o tej samej średnicy i tych samych grubościach ścianek. dokładne wyrównanie końcówek łączonych rur tuż 
przed zgrzewaniem. 
- temperaturę w czasie zgrzewania końców rur - w granicach 210 -220°C (PE). 
- bezwzględne przestrzeganie czystości łączonych powierzchni (czół) rur. (niedopuszczalne jest np. dotknięcie palcem). 

-    współosiowość (owalizacje należy usunąć stosując nakładki mocujące w zgrzewarce). 
-   utrzymanie w czystości płyty grzewczej, poprzez usuwanie zanieczyszczeń tylko za pomocą drewnianego skrobaka i papieru 
zwilżonego alkoholem. 
-    czas usunięcia płyty grzejnej przed dociskiem końcówek run był możliwie krótki ze względu na dużą wrażliwość na utlenienie 
(PE). 
-    silę docisku w czasie dogrzewania, aby była bliska zeru. 
-  silę docisku w czasie chłodzenia złącza po jego zgrzaniu, aby była utrzymywana na stałym poziomie, a w szczególności w 
temperaturze powyżej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiału, w związku z tym. chłodzenie złącza powinno odbywać się w 
sposób naturalny bez przyśpieszania. Inne parametry zgrzewania takie jak: 

-    siła docisku przy rozgrzewaniu i właściwym zgrzewaniu powierzchni. 
-    czas rozgrzewania. 

-    czas dogrzewania. 
-    czas zgrzewania i chłodzenia. 
powinny być ściśle przestrzegane wg instrukcji producenta. Po zakończeniu zgrzewania czołowego i zdemontowaniu urządzenia 
zgrzewającego należy skontrolować miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiarów nadlewu (szerokości i 
grubości) i oszacowaniu wartości tych odchyleń. Wartości te nie powinny przekraczać dopuszczalnych odchyleń podanych przez 
danego producenta. 

 
Zgrzewanie przy pomocy złącz elektrooporowych 
Odbywa się ono przy użyciu kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle i 
oczyszczone końcówki rur z PE. a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd w określonym czasie i o odpowiednich 
parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz. Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy.-. 
unieruchomionych końcówkach rur. Każde złącze elektrooporowe ma ..swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź na 
złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego. bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowane w relacji: drut 
elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka. Niektóre złącza elektrooporowe posiadają, wskaźniki przebiegu zgrzewania w 
postaci wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania). Zakres temperatur i warunki pogodowe w 
jakich można dokonywać zgrzewania określają producenci zla.cz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie >o 
jest dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45"C. 
Połączenia mechaniczne 
Stosowane są głownie przy połączeniach PE/stal. gdy łączy się sieć stalowa z PE   Stosowane mogą być również przy 
połączeniach rur PE z armatura stalowa. Należy stosować połączenia kołnierzowe uszczelniając je płaskimi uszczelkami z 
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kauczuku; 
butvlowego lub kauczuku polichloroprenowego. Dopuszczalne jest zastosowanie kształtek z żeliwa sferoidalnego wg typowych 
katalogowych parametrów na ciśnienie PNI.5 Mpa. 
Układanie przewodu PE na dnie wykopu 
Run można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0.50m) przy użyciu sprzętu mechanicznego. 
Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt 
z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach Należy przy 
tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać 
do podłoża na całej swej długości w co najmniej 1/4 obwodu. Nie wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez 
podkładanie pod niego twardych elementów, takich jak np kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu od 
ustalonego w dokumentacji kierunku me powinno przekraczać 0.01 m Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak również 
przy zmianie kierunku rur lezących, należy zwrócić uwagę na to. aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia 
załamania który dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Przy czym dopuszczalna wartość wygięcia rur 
zależy między innymi od temperatur), jedna z firm podaje następujące wartości ugięć: 
-    20 x D (przy temp. - 20CC). 
-    ?5 x D (przy temp, + 1()°C). 
-    50 x D (.przy temp. ()°C). 

Jeśli rury mają być wyginane w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 
producenta. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się znajdować w pobliżu  wykopu,   w  miejscu  osłoniętym  przed  
bezpośrednim  nasłonecznieniem  i  opadami atmosferycznymi. Połączone odcinki rur są przenoszone z miejsca łączenia do 
miejsca ułożenia Przyjęcie odpowiedniego sposobu układania przewodu na dnie wykopu zależy od technologii wykonania złączy 
i innych węzłów oraz rodzaju wykopu. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno 
odbywać się na przygotowanym podłożu Połączenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem już ułożonym można wykonywać na 
poboczu wykopu lub też w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzętu do łączenia Złącza powinny pozostać 
odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.     Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

6.2.     Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie   materiały   do   wykonania   robot   muszą   odpowiadać   wymaganiom   Dokumentaci1 Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptacje inspektora nadzoru. 

6.3.     Kontrola jakości robót 

6.3.1.      Warunki przystąpienia do badań 

Badania należ}' przeprowadzić w następujących fazach: 
a)    przed zakryciem bruzd. stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
b)    przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
c)    po  ukończeniu   montażu  i  po  przeprowadzeniu   płukania  całego  urządzenia  oraz dokonaniu regulacji 
d)    w okresie gwarancyjnym 

6.3.3.      Badanie armatury obejmuje 

Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych 
elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielili, miejsc i 
sposobu wbudowania, działania przez obserwację wskazań. 

6.3.4.     Badanie przewodów 

Należ}' sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z 
dokumentacją: połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości 
połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie 
ich położenia względem podpór. Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych: sprawdzenie spadków przewodów: 
sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie 
odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów 

6.3.5.     Badanie szczelności na zimno 

Badania  nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C.  Przed przystąpieniem do badania instalację 
należy kilkakrotnie przepłukać. Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania 
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instalacja powinna być napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. W tym okresie należ}' dokonać starannego przeglądu 
wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa wody w instalacji. Próby 
ciśnieniowe instalacji z rur stalowych ocynkowanych Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed 
założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. 
Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych" 
przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego lecz nie mniej niż K) bar. Dopiero po przeprowadzeniu 
z pozytywnym wynikiem badania szczelności można przystąpić do zakrycia izolacji bruzd i kanałów względnie do układania 
jastrychu. Próby ciśnieniowe instalacji z rur polipropylenowych Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1.5 krotnej 
wartości ciśnienia roboczego (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego punktu instalacji) przy odkrytych 
przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) 
wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne. po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 
minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara,  po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się 
więcej niż o 0.2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach. podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność 
złącz. 
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należ}' utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W 
przypadku natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych. Protokół z próby ciśnienia 
sporządzić na formularzu firmowym producenta. 

6.3. 6.     Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 

Badanie   można   podjąć  po  uzyskaniu  pozytywnego  wyniku  próby  szczelności   na   zimno i usunięciu ewentualnych 
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu 
źródła ciepła. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 
próby uważa się za pozytywny jeśli cala instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia. a po ochłodzeniu stwierdzono brak 
uszkodzeń i trwałych odkształceń. Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 

6. 3. 7     Próby szczelności przewodu z PE 

W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu należy przeprowadzić próby szczelności. 
Próby szczelności należy wykonać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu. Na żądanie Zamawiającego (Inspektor 
Nadzoru), należ}' również przeprowadzić próbę szczelności całego przewodu. Próba pneumatyczna jest niedozwolona. Sposób 
przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami szczelności są podane w normie. Niezależnie od wymagań 
określonych w normie należy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby szczelności: 
-    zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami. 

- odcinki poddawane próbie szczelności powinny mieć wszystkie złącza odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne. 

- odcinek przewodu powinien mieć na całej swojej długości stabilny zabezpieczony przed wszelkimi 
przemieszczeniami  

-  wykonana dokładnie obsypka.  

- profil przewodu powinien umożliwiać odpowietrzenie, 

- należy sprawdzać wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie prowadzenia próby szczelności należy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
-    przewód nie może być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie może być niższa niż 1°C, 
-    napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niższego punktu, 
-    temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C. 
-    po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 12 godzin w celu ustabilizowania 
-    po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 minut sprawdzać jego poziom, 
-    po uzyskaniu ciśnienia próbnego należy przewód pozostawić przez okres do 24 godzin dla wyrównania temperatury 
powietrza wewnątrz przewodu z temperaturą otoczenia i po tym czasie należy przystąpić do kontrolowania ciśnienia (właściwa 
próba szczelności trwająca nie dłużej niż 24 godziny) w odstępach co 30 minut, 
-    cały przewód może być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności 
poszczególnych jego odcinków oraz po jego zasypaniu, z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków, 

Ciśnienie próbne Pv powinno wynosić: 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym prdo l MPa Pp = 1,5 pr lecz nic niższe niż l Mpa 
- dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr ponad l M.P’ Pp = p, + 0.5 MPa 

Szczelność odcinka i całego przewodu powinna być sprawdzona zgodnie z obowiązująca normą. Po zakończeniu próby 
szczelności należy zmniejszyć ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróżniony z wody. 
Wyniki prób szczelności powinny być ujęte w protokołach, podpisanych przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 
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7.1.     ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania ogólne "Odbiór robót instalacji rurowych powinien 
następować w różnych fazach wykonywania robót, 
7.1.     Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiory  międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości  robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności 

powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny 

wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należ}' 

dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. Odbiory międzyoperacyjne 

należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 

a)    wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymian' otworu: 
b)   wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; - zgodność bruzdy z pionem; - zgodność kierunku bruzdy z 
projektowanym spadkiem: 
c)    wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej instalacji; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 
zakres robót objętych odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego 
wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

7.2.  Odbiór techniczny częściowy 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji . do których zanika dostęp 
w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach 
przewodów układanych w rurach płaszczowych  w  warstwach  budowlanych  podłogi,  uszczelnień  przejść w przepustach  oraz 
przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) 
Odbiór   częściom'   przeprowadza   się   w   trybie   przewidzianym   dla   odbioru   końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru częściowego należy: 
a)    sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z 
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie: 
b)    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. 
a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy: 
c)    przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należ)' sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru należ)' załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego 
wyniku odbioru częściowego, w protokole należ)' określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po 
wykonaniu tych prac należ)' ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3.     Odbiór techniczny końcowy 

Instalacja   powinna   być   przedstawiona  do  odbioru   technicznego  końcowego   po   spełnieniu następujących warunków: 
a)    zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
b)    instalacje wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono. 
c)    dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym: 
d)    zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
e)    zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykończeniowe i inne. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należ)' przedstawić następujące dokumenty: 
k) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi 

w czasie budowy); 
l)  dziennik budowy; 
m) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i 

przepisami; 
n) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
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o) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
p) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
q) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
r) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym  
s) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów  
t) instrukcję obsługi instalacji 

W ramach odbioru końcowego należy: 
h) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
i) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO. a 

w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
j) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
k) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
l) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
m) sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań fizykochemicznych i 

bakteriologicznych wody płynącej w odbieranym przewodzie; 
n) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokół odbioru końcowego nie 
powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należ}' przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

8.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

•      Polskie Normy 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 

PN-B-01706/Azl                          Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu  (zmiana Az1)  

PN-83/B-107()0/00./01./02,/04  Instalacje wewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74200            Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-76/H-74392                          Łączniki z żeliwa ciągliwego. 
PN-97-C-89207                          Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
PP-H, PP-B. PP-R 
PN-85/M-75002 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej.  Wymagania i badania. 
PN-93/M-75020 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające 
   (wielkość nominalna '/:"). minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar. Ogólne wymagania techniczne. 
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociągowej. Mieszacze natryskowe. 
PN-75/M-75208 Armatura domowej sieci wodociągowej. Zawory wypływowe ze złączką do węża. 
PN-EN671-1 Stale urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnm 
PN-69/B-02859 Hydranty wewnętrzne 25. 
PN-97/B-02865 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarwa 

• Inne akty prawne 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

•         Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej. 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa- 1994. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 
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7 - wyd. COBRTI INSTAL, lipiec 2003r. 
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt l - wyd. COBRTI INSTAL. czerwiec 2001 r. 

•         Normy i akty prawne dotyczące wykonania i obioru instalacji z rur PE 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - ITB.  Arkady.  Instrukcje Producentów. 

PN-EN 1452-1:2000          Systemy przewodowe do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  

PN-EN 1452-2:2000   Systemy przewodowe do przesyłania wody. Rury. 

 PN-B-10725:1997       Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

PN-EN ISO 161-1:1996  

IDT ISO 161-1:1978   Rury z tworzyw termoplastycznych do transportowania płynów. Nominalne średnice zewnętrzne i 
nominalne ciśnienia (układ metryczny).  

PN-C-89207:1997     Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B. 
PP-R. 

PN-93/C-89218         Rury i kształtki z tworzyw sztucznych. Sprawdzanie wymiarów. 
PN-C-8922:1997      Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. wymiary 
PN-B-02424:1999     Rurociągi. Kształtki. Wymagania i metody badań. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

Warunki Techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Polska Korporacja Techniki Sanitarnej - Warszawa 
1994r. oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów LTE. 
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STI 02.04 Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej - odwodnienie  

KOD CPV 45214400-4 , 45212410-3 , 45232460-4 

1.0.     WSTĘP 

1.1.     Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące  wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania dla projektu REMONT BUDYNKU GOSPODARCZEGO, MONTAŻ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 
M. SKRZYNKI, GM. STĘSZEW, PLAC PARKOWY 1, DZIAŁKI NR 130/1, 130/3, 130/15, 130/16, 130/17, 130/18, 130/19  
 

1.2.      Zakres stosowania Specyfikacji projektu  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargów przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-
montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.     Zakres robót objętych Specyfikacją 

Roboty których dotycz}' specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z 
punktem 1.1. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót: 

Instalacja kanalizacji sanitarnej 
• roboty ziemne 
• montaż przykanalików z rur PP 
• montaż przewodów odpływowych z rur PP 
• montaż przewodów spustowych z rur PP 
• montaż podejść z rur PP 
• montaż przewodów wentylacyjnych kanalizacji sanitarnej z rur PP 
• montaż rur wywiewnych z kominkiem i dolącznikiem z PP 
• montaż rewizji (czyszczaki) z PP 
• montaż syfonów z PP 
• montaż umywalek z otworem . z pólnogą. zamocowanych do ściany 
• montaż umywalek z otworem . zamocowanych do ściany dla niepełnosprawnych 

• montaż zlewozmywaka dwukomorowego z otworem 
• montaż misek ustępowych lejowych wraz z dolnoplukiem 
• montaż brodzików półokrągłych z kabiną prysznicową 
• montaż wpustów podłogowych 
 

Instalacja kanalizacji deszczowej - odwodnienie boisk sportowych 
•      montaż wpustów balkonowo-ta rasowych 

•      montaż rur spustowych PCV 
•      montaż rewizji (czyszczaki) z PVC 

1.4.     Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

•    Pojęcia ogólne: 

Użytkownik instalacji - osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji  instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu 
budowlanego i jego otoczenia. Instalacja   kanalizacyjna   -   zespól   powiązanych   ze   sobą   elementów   służących   do 
odprowadzania  ścieków  z obiektu budowlanego  i jego otoczenia  do  sieci  kanalizacyjnej 

zewnętrznej lub innego odbiornika. Ścieki    technologiczne    -    ścieki    pochodzące   całkowicie    lub    częściowo    z    
procesu technologicznego. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. Infiltracja - przenikanie wody 
gruntowej do przewodu Podleczenie kanalizacyjne (przykanalik) - przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości 
do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. Przewód odpływowy (poziom) - przewód służący do 
odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. Przewód   spustowy   (pion)   -   
przewód   służący   do   odprowadzania   ścieków   z   podejść kanalizacyjnych, rynien lub upustów deszczowych do 
przewodu odpływowego. Przewód   wentylacyjny   kanalizacji  -  przewód   łączący   instalacje  kanalizacyjną  ścieków 
bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz 
wyrównywania ciśnienia. Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
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przewodem odpływowym. Przybór sanitarny  -  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania   zanieczyszczeń 
płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. Czyszczak - element instalacji 
umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia. 

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

2.0.     MATERIAŁY 

Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" 

2.1.     Materiały do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej 

•      rury kielichowe klasy S (o zwiększonej wytrzymałości 6 kg/cm2) z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U, łączone na 
uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI INSTAL i IBDiM deklaracja zgodności z 
PN-80/C-89205 

•      rury kielichowe klasy N z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U. łączone na uszczelki gumowe (kanalizacja 
pozostała) aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-80/C-89205 
•      kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-81/C-89203 

•      rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•      rury wywiewne z kominkiem i dolącznikiem z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•      umywalki z otworem . z pólnogą atest higieniczny ZH znak bezpieczeństwa B 

•      umywalki z otworem , zamocowane do ściany dla niepełnosprawnych atest higieniczny PZH znak 
bezpieczeństwa B 

•      zlewozmywaki dwukomorowe ze stali nierdzewnej atest higieniczny PZH 

•      miska ustępowa lejowa z dolnopłukiem atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 

•      brodziki półokrągłe z kabiną prysznicową atest higieniczny PZH znak bezpieczeństwa B 

•      wpusty podłogowe z króćcem <j> 50 deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-8 l/B- 10700. 0 1 

•      wpusty podłogowe z króćcem <j> 75 aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-8 l/B- 1 0700. 0 1 
           •       syfony butelkowe do umywalek z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-8 l/B- 1 0700. 0 1 

•       syfony butelkowe do zlewozmywaków z PVC deklaracja zgodności z PN-92/B-01707 i PN-8 I/B- 10700. 0 1 

•       syfony do brodzików z PVC deklaracja /godności z PN-92/B-01707 i PN-81/B-10700.01 

2.2.     Materiały do wykonania instalacji kanalizacji deszczowej 

•       rury kielichowe klasy S (o zwiększonej \\ytrzymalosci 6 kg/cm2) z nieplastyfikowancgo polichlorku winylu PVC-U łączone na 
uszczelki gumowe (kanalizacja pod posadzkowa) aprobata techniczna z COBRTI 1NSTAL i IBDiM deklaracja zgodności z 
PN-80/C-89205 

•      kształtki kanalizacyjne z PVC aprobata techniczna COBRTI INSTAL deklaracja zgodności z PN-81/C-89203 

•      wpusty   balkonowo-tarasowe   bez   syfonu  z  uformowanym   kołnierzem   izolacyjnym   i za tyczką ochronną , z odpływem 
pionowym D 50 aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

•       rewizje PVC (czyszczaki) aprobata techniczna COBRTI INSTAL 

2.4. Składowanie materiałów  

Materiały tworzywowe 

Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 

-    należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
-    szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia  
nie dopuszczać do zrzucania elementów 
niedopuszczalne jest „wleczenie" rur po podłożu 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym 
należ}' chronić je przed: 

•    długotrwałą ekspozycją słoneczną 
nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 

Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości 
do 1,5 m. Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej 
średnicy winny znajdować się na spodzie. 
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. 
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Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec. Uszczelki do łączenia rur Jeżeli 
uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i 
substancji, które mogą oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. Smar 

Smar poślizgów}' używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, 
zgodnie ze wskazaniami Producenta i zgodnie / wymogami BHP.  

Wpusty balkonowo-tarasowe 

Wszystkie elementy systemu należy składować oddzielnie. Składowanie elementów systemu może odbywać się na gruncie 
utwardzonym i wyrównanym wolnym od kamieni i ostrych przedmiotów. Elementy składowe odwodnień i wpustów 
deszczowych powinny być składowane jak długo to możliwe zakonserwowane  fabrycznie  i w oryginalnym opakowaniu.   
Elementy  metalowe i żeliwne muszą być składowane z dala od środków i warunków powodujących korozję. Elementów 
systemu odwodnień NIE WOLNO zrzucać i wlec. 

3.0.     SPRZĘT 

Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne" Do wykonania robót 
Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz 
żurawiem samochodowym do 1.0 t. i spycharką gąsienicową 74 kW. 

4.0.     TRANSPORT 

Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne" Wykonawca powinien 
dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0.9 t. i samochodem samowyładowczym do 5 t. Zaleca się 
transport w opakowaniach fabrycznych. Rury kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami 
pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod 
przeładunku. Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak. aby wolne króćce wystające poza 
skrzynię ładunkową nie były dłuższe niż 1 m. Materiały   przewożone   powinny   być   zabezpieczone  przed  przypadkowym   
przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu. 

5.0.     WYKONANIE ROBÓT 

5.1.     Wymaganiu ogólne 

Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej ..Warunki Ogólne" . Wykonawca przedstawi 
inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 

5.2.     Rozpoczęcie robót 

Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

•      teren   odpowiada   warunkom   zgodnym   z   przepisami   bezpieczeństwa   pracy   do prowadzenia robót ziemnych. 

•      obiekt   odpowiada   warunkom   zgodnym   z  przepisami   bezpieczeństwa   pracy   do prowadzenia robót instalacyjnych 
•      elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

5.3.     Roboty przygotowawcze 

Projektowana oś przewodu powinna być oznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć w 
sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą 
drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. Kolki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy, i na 
odcinkach prostych. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kolki świadki wbija się po dwu stronach 
wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze 
należy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci 
państwowej. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać urządzenie odwadniające. zabezpieczające wykopy 
przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urządzenie odprowadzające należy kontrolować i konserwować 
przez cały czas trwania robót. 

5.4. Prace ziemne wg ST „Roboty ziemne" 
5.5. Montaż instalacji 
5.5.1. Montaż przewodów kanalizacyjnych 

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wynoszą 

dla przewodu średnicy 100 mm - 2.0% 
dla przewodu średnicy 150 mm - 1.5% 
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Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą, wynosić ±10%. 
Spadki podejść kanalizacyjnych wynikają, z zastosowanych trójników leczących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym (pionem) i z zasada osiowego montażu elementów przewodów. 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. 

Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Należy pamiętać, aby przewodów nie 
prowadzić nad rurami zimnej  i ciepłej wody. gazu. centralnego ogrzewania oraz „gołymi" przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0. l m. a w przypadku, gdy 
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. Odgałęzienia   przewodów   odpływowych   (poziomów)   
powinny  być  wykonane   za   pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45° 
Przewody   należy   mocować   do   elementów  konstrukcji   budynków  za   pomocą   uchwytów stalowych lub obejm z 
tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i 
ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Elementy mocujące zawsze 
powinny obejmować mrę pod kielichem. Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi l m. W 
przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne. 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania 
zapewniającego swobodne wydłużenia rurociągów. Przewody z PVC prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone 
przed tarciem przez owinięcie papierem, a odległość pomiędzy ścianką bruzdy a powierzchnią rury nie powinna być 
mniejsza niż 0. 1 m. Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm; 
dno wykopów powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału 
zabezpieczającego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami 
(znajdującymi się na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem przewodu. 
Po wykonaniu wprowadzenia poziomów ponad przewidywany poziom „O" w budynku należy bardzo dokładnie zabezpieczyć 
wszystkie otwory tak, aby nie było możliwości zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentowych. 

5.5.2       Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

5.5.3.      Tuleje ochronna 

Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), 
wymagają zastosowania tulei ochronnych. W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
Tuleja ochronna powinna być mrą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a)    co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową. 
b)   co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być 
wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w 
niej naprężeń ścinających. 
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 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 1) wymagana, dla tych elementów, 
zgodnie /. rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 

5.5.4.      Montaż przyborów sanitarnych 

Zlewozmywaki   należ)'   mocować  do  ściany  w sposób  zapewniający   łatwy   demontaż oraz właściwe użytkowanie. 
Umywalki należy mocować do ściany zapewniając łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie 
Miski  ustępowe  należy   mocować  do posadzki  w sposób  zapewniający  łatwy  demontaż  i właściwe ich użytkowanie. 
Miski ustępowe powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące. Przybory   i   urządzenia   łączone   z   urządzeniami   
kanalizacyjnymi   należ}'   wyposażyć   w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
Wysokość        ustawienia        przyborów       zgodnie  z  obowiązującymi        przepisami (wgPN-81/B-10700.01). 

5.5.5.      Instalacja z rur PVC 

Połączenia   kielichowe   rur   należy   wykonać   przy   użyciu   uszczelki   wargowej   średnicy dostosowanej do zewnętrznej 
średnicy rury. Rury przycinane na placu budowy, powinny być najpierw oczyszczone, a podczas cięcia należy pamiętać o 
zachowaniu kąta prostego. Do cięcia należy używać piły o drobnych zębach, a dla zachowania kąta prostego można 
korzystać ze skrzynki uciosowej. Nie należy skracać i przycinać kształtek. Przycięty koniec 
należy oczyścić z zadziorów,  nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające, a następnie zukosować przy pomocy pilnika, 
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aby zapobiec wysunięciu się uszczelki z kielicha. Bosy koniec rury należy wsunąć do kielicha przy użyciu pasty poślizgowej 
(np: pasty na bazie silikonu) i zaznaczyć miejsce styku ..bosego" końca z kielichem. 

Następnie należy „bosy" koniec rury wyjąć z kielicha na około 12 mm i tak pozostawić. Przed ostatecznym zamocowaniem 
instalacji należy upewnić się, czy rura pozostała na swoim miejscu, a tym samym czy została zachowana 12 milimetrowa 
szczelina w kielichu. 

6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.     Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ..Wymagania Ogólne"' . 

6.2.     Kontrola jakości materiałów 

Wszystkie  materiały  do   wykonania   robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom  Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji 
Technicznej oraz uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

6.3. Kontrola jakości robót ziemnych - wg ST „Roboty ziemne" 
6.4. Kontrola jakości robót instalacyjnych 
6.4.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a)    przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 

b)   po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 
c)    w okresie gwarancyjnym 

6.4.2.     Badanie przyborów sanitarnych 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości od elementów budowlanych 
sposób mocowania, wypoziomowanie. połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność. 

6.4.3.     Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z 
dokumentacją; połączenia kielichowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w 
Dzienniku Budów. 
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm: sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny 
zewnętrzne umieszczenia elementów do odpowietrzenia: sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie 
odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem innych przewodów, sprawdzenie prawidłowości 
łączenia pionów z przewodami poziomymi. 

6.4.4.      Badaniu szczelności 

Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 

• powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez 
pomieszczenia: 

•  podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie 
swobodnego przepływu przez nie wody 

•   kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarczych sprawdza się na szczelność po 
napełnieniu wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 

•    pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą. 

7.0.     ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne" . Odbiór robót instalacji 
rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 

7.1.     Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ 
na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać 
szczególnie. jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących 
rodzajów robót: 

a)    wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka. zasypka) 
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b)    wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymian o t woni: 
c)    wykonanie bruzd w ścianach - wymian' bruzdy: czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; Po  dokonaniu odbioru 
międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół  stwierdzający  jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność 
do prawidłowego wykonania instalacji, W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem. W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 
instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych 
prac należ)' ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

 

7.2.     Odbiór częściowy instalacji 

Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla  tych elementów lub części instalacji , do których zanika 
dostęp w wyniku postępu robót. Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 

    -   sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów 
atmosferycznych 

   -    podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia 
-   jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami  Dokumentacji Projektowej.     Specyfikacji    

Technicznej     oraz    atestami     producenta     i     normami przedmiotowymi  
-   ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym 

-    długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 
- badanie szczelności podłoża 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 

-    zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
-    instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką w bruzdach ścianach gipsowo- 
kartonowych 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50 m.. Odbiór częściowy przeprowadza 
się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. W ramach odbioru 
częściowego należy: 

a)    sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie; 

b)   sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, 
a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 
c)    przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły niezbędnych badań odbiorczych. W przypadku negatywnego 
wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 
Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 

7.3.     Odbiór końcowy instalacji 

Instalacja  powinna  być  przedstawiona do odbioru technicznego  końcowego  po  spełnieniu następujących warunków: 
a)    zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym;  

c) zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne. wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji 
instalacji: 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a)    projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w 
czasie budowy): 
b)    dziennik budowy: 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami: 
d)    protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
e)    protokoły odbiorów technicznych częściowych 
f)    protokoły wykonanych badań odbiorczych 
g)   dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację 
h)    dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym j)    instrukcje obsługi i 
gwarancje wbudowanych wyrobów k)    instrukcję obsługi instalacji 



175 
 

W ramach odbioru końcowego należy: 
a)   sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b)    sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
c)    sprawdzić protokoły odbiorów między operacyjnych 
d)    sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
e)    sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
f)    uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia 
należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto stwierdzić czy w czasie 
pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi 
przyczynami. 

8.0.     PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

•     Polskie Normy  

PN-86-B-02480                                Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 

PN-81/B-03020 

PN-68/B-06050           PN-90/M 
-47850 

PN-87/B-01100             PN-B-
10736:1999 

PN-92/B-01707 
PN-81/B-10700.01.02.04 

PN-EN-1610 
PN-81/C-89203 
PN-80/C-89205 
PN-78/B-12630 
PN-8 l/B- 1 2634 
PN-8 l/B- 12635 
PN-91/M-77570 

PN-85/M-75 178.00  

PN-89/M-75178.01  

PN-89/M-75178.02 

PN-89/B-75 178.06 

•     Normy branżowe 

BN-77/8931-12 BN-
72/8932-01 

•    Akty prawne 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

Grunty budowlane.  Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 
Roboty ziemne budowlane. Wymagania  w  zakresie wykonania  i badania przy odbiorze. 
Deskowanie      dla     budownictwa      monolitycznego.      Deskowanie 
uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia 
Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych kanalizacyjnych.  
Warunki Techniczne Wykonania. 
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i kanalizacyjne.   Wymagania  i 
badania przy odbiorze - wspólne \\ymagania i badania. 
Instalacje wewnętrzne wodociągowe  i  kanalizacyjne.   Wymagania  i 
badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki. 
Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
Sprzęt gospodarstwa  domowego.  Zlewozmywaki  z blachy stalowej 
emaliowane. 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalek. 
Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej.  Syfony do zlewów i 
zlewozmywaków. 

Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do brodzika. 

Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
•     Inne dokumenty 

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - wydawca: Polska Korporacja Techniki 
Sanitarnej. Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa - 1994 

Wewnętrzne   instalacje   wodociągowe   i   grzewcze  z   rur  miedzianych.   Wytyczne   stosowania   i projektowania - wyd. 
COBRTI INSTAL 1994. 

Warunki  techniczne wykonania  i odbioru  robót budowlano-montażowych - część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - 
opracowane przez COBRTI INSTAL - wydawnictwo ARKADY - 1988 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych -zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL - sierpień 
2003r 

Instrukcja projektowania,  wykonania  i  odbioru instalacji  rurociągowych z  nieplastyfikowanego polichlorku winylu i 
polietylenu , wydana przez Producenta. 

Dokumentacja Techniczno-Ruchowa wraz z instrukcja. montażu dla neutralizatora kwasów - wydana przez producenta. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
 

                                   CPV 45216112-2; 45310000-3 

 
Instalacje elektryczne  
 
                                                 ST 0101      
 
INWESTOR : POWIAT POZNAŃSKI  
                         UL. JACKOWSKIEGO 18 
                         60-509 POZNAŃ 
 
                     SPIS  TREŚCI 
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5.6.  Odbiór frontu robót            
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6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
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Instalacje elektryczne 
 

1.  WSTĘP 
 
 
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)  
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem instalacji elektrycznej dla potrzeb zabytkowego dworu w Skrzynkach gmina Stęszew. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST  
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o o zamówieniach 
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót wymienionych w pkt. 1.1,  
 
1.3.  Zakres robót objętych ST  
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie budowlanym 
 
W zakres prac wchodzą:  

 
- tablice rozdzielcze nn, 
- wewnętrzne linie zasilające,  
- instalacja oświetlenia podstawowego,  
- instalacja gniazd wtyczkowych, 
- instalacja połączeń wyrównawczych, 
- system ochrony przeciwprzepięciowej, 
- system ochrony przeciwporażeniowej, 
 

1.4.  Określenia podstawowe  
 
1.4.1. Przez obiekty budowlane należy rozumieć budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi  
 
1.4.2. Przez budynek należy 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.  Mowa o budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 

odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego  
 
1.4.4. Mowa o robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 
 
1.4.5. Mowa o remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji 
 
1.4.6.  Mowa o urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 

budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem 
 
1.4.7. Przez teren budowy należy rozumieć przestrzeń , w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy 
 
1.4.8.  Przez prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy rozumieć  
            tytuł prawny wynikający z prawa własności , użytkowania wieczystego, zarządu,  
           ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego  
           uprawnienia do wykonywania robót budowlanych  
 
1.4.9.  Przez pozwolenie na budowę należy rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
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1.4.10. Przez dokumentację budowy należy rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennikiem budowy, protokółami odbiorów częściowych i końcowych, a w miarę potrzeby rysunkami i opisami 
służącymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi  

 
1.4.11. Przez dokumentację powykonawczą należy rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi  
 
1.4.12. Przez teren zamknięty należy rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 

kartograficznego 
 
1.4.13. Przez aprobatę techniczną należy rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie 
 
1.4.14. Przez właściwy organ należy rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego 

nadzoru budowlanego 
 
1.4.15. Przez wyrób budowlany należy rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową 

 
1.4.16. Przez organ samorządu zawodowego należy rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 
1.4.17. Przez dziennik budowy należy 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 

 
1.4.18. Przez kierownika budowy należy rozumieć osobę wyznaczoną przez Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszącą ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę 

 
1.4.19. Przez materiały należy 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 

 
1.4.20. Mowa o odpowiednie zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, 

a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych 

 
1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoru należy rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 

nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
 
1.4.22. Przez projektanta należy rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej 
 
1.4.23. Przez przedmiar robót należy rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych 
 
1.4.24. Przez ustalenia techniczne należy rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót  

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ‚ 

specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego ( wg zapisów w Dzienniku Budowy ), oraz z 
Polskimi Normami. Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie zastąpienia projektowanych materiałów innymi, o zbliżonej 
charakterystyce i trwałości. Zmiany nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, oraz 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
          Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy  
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          teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  
          administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji  
          projektowej i dwa komplety SST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową dostarczoną przez 
Zamawiającego i sporządzoną przez Wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią 
załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 
zawarte były w całej dokumentacji 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od 
odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i SST. W przypadku, gdy 
dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające 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 przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo 
przez personel wykonawcy. 
 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem. 
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 przez Zamawiającego. 
 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ( zgodnie z 
informacją BIOZ ). 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań BHP nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
1.5.8. 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. 
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2.  MATERIAŁY 
 
2.1.  Ogólne wymagania  

 
Stosować materiały z aktualnymi atestami, certyfikatami, aprobatami technicznymi odpowiadające Polskim Normom. Przed 
zastosowaniem wyrobu „ Wykonawca winien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien 
być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.  
Materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi,, o 
których mowa w SST. 
 
2.2.  Odbiór i przyjmowanie materiałów, wyrobów i urządzeń  
 
2.2.1.  Przyjęcie materiałów do magazynu na budowie powinno być poprzedzone jakościowym i ilościowym odbiorem tych 

materiałów. Odbioru i przyjecia można dokonać w zakładzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-
odbiorczym spedytora, w magazynie budowy lub bezpośrednio na budowie. 

2.2.2.  Wykonawca zobowiązany jest dostarczać na budowę wyroby i materiały nie używane, a materiały używane mogą 
być zastosowane wyłącznie za pisemną zgodą inwestora. 

2.2.3.  Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie 
technicznym oraz odpowiadać wymaganiom obowiązujących norm, przepisom dotyczącym budowy urządzeń 
elektrycznych i określonym warunkom technicznym. 

           Przy określeniu numeru katalogowego wyrobu, urządzenia lub materiału należy go bezwzględnie dostarczyć wg opisu 
katalogowego. 

            Materiały i wyroby o zbliżonych parametrach można zastosować na budowie wyłącznie za pisemną zgodą 
projektanta i inwestora. 

2.2.4  Materiały, wyroby i urządzenia, dla których wymagane są świadectwa jakości, karty gwarancyjne, certyfikaty lub 
protokóły odbioru techniczne należy dostarczać z wymienionymi dokumentami.  
 

2.2.5.  Dostarczone na budowę materiały i urządzenia należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi 
wytwórcy, przeprowadzić oględziny stanu opakowań materiałów oraz wyrywkowo jakość wykonania stwierdzając 
brak uszkodzeń. 

 
2.2.6.  W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na jakość wykonania robót 

materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom. 
 
2.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, 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. 
 
2.3.1. Materiały, aparaty, urządzenia elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych 

przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i oświetlonych. 
 
2.3.2. Kształtowniki stalowe i niektóre materiały budowlane można składować na placu chroniąc przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i korozją. 
 
2.3.3.  Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów należy przestrzegać wymagań – rury instalacyjne stalowe 

składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach w wiązkach w pozycji 
pionowej 

            - rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych o 
temperaturze nie niższej niż -15st.C i nie wyższej niż +25stC w pozycji pionowej w wiązkach odpowiednio gęsto 
wiązanych z dala od urządzeń grzewczych 

            - rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać w kręgach zwijanych związanych 
sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na 
drugim 

            - przewody izolowane i taśmy izolacyjne przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
            - kable w czasie składowania powinny znajdować się na bębnach (krótkie odcinki dopuszcza się składować w 

kręgach ), a bębny powinny być  umieszczone na utwardzonych podłożach 
           - osprzęt kablowy należy składować w pomieszczeniach 
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           - silniki elektryczne, prądnice, transformatory suche, spawarki itp. Należy składować w pomieszczeniach suchych, 
ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podłodze lub drewnianych podkładach  

            - wyroby metalowe – druty, linki, kształtowniki itp. Składować w pomieszczeniach suchych z zabezpieczeniem przed 
korozją 

            - narzędzia należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych i suchych o odpowiedniej temperaturze i 
przewietrzanych, które należy chronić przed korozją 

            - sprzęt ochrony osobistej, odzież ochronną i roboczą należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych, 
suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na oddzielnych półkach 

           - akumulatory należy przechowywać i transportować zgodnie z wytycznymi producenta 
           - farby, lakiery, oleje itp. należy magazynować w oddzielnych pomieszczeniach z zastosowaniem stosownych 

przepisów p-poż. 
            - gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych należy magazynować w specjalnie do tego celu 

przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nasłonecznionych pomieszczeniach 
            - cement i gips w workach papierowych należy składować w pomieszczeniach suchych zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i wilgocią 
            - cegłę, przykrywy kablowe itp. należy składować w sposób uporządkowany na placu ( bez przykrycia dachem 

)zabezpieczając przed opadami i oblodzeniem 
            - prefabrykaty betonowe jak słupy itp. należy magazynować na placach składowych poziomo obok siebie, na 

przemian grubszymi i cieńszymi końcami na drewnianych przekładkach odległych co 1/5 długości słupa 
  
 
2.4.  Wariantowe stosowanie materiałów 

 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 

wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania 
konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru.  
 
2.5.  Warunki równoważności              

 
Dopuszcza się stosowanie osprzętu, aparatów, urządzeń, obudów, opraw oświetleniowych itp. innego typu lub 

producenta niż wskazane w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych. 
 

2.5.1. Zamienniki muszą spełniać wymagania szczegółowe :  
 

- oprawy oświetleniowe – o nie gorszych parametrach oświetleniowych, porównywalnych wymiarach, kształcie ( parametry 
oświetleniowe udowodnić wykonaniem zamiennych obliczeń i rysunków ) 
- źródła światła – o zbliżonych parametrach fotometrycznych i trwałości 
- system oświetlenia awaryjnego – jednolity dla całego obiektu 
- rozdzielnice – obudowy z materiałów przewidzianych w projekcie przy porównywalnych gabarytach 
- urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej – jednolite dla całego obiektu 
- osprzęt – wykonany z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych parametrach technicznych 
- listwy, kanały instalacyjne – wykonane z materiałów przedstawionych w projekcie o porównywalnych parametrach 
technicznych 
 
3.  SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 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.  

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

 
3.2. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

 
3.3. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami 
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3.4. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

 
 
4.  TRANSPORT  
 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na stan i jakość 
transportowanych materiałów. Nie wymaga się szczególnych środków transportu. Materiały zaleca się przewozić w 
oryginalnych opakowaniach producenta i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na uszkodzenia izolacji przewodów.  

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

 
4.6. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu 
do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 
4.7. Transport materiałów          
 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania urządzeń elektrycznych należy przestrzegać w szczególności : 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz 
ładowni 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe 
przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki itp. mniej odporną na wstrząsy i drgania 
- urządzenia i aparaturę ostrożnie załadowywać i zdejmować nie narażając na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
- przy transporcie wyłączników, dławików, transformatorów należy stosować się do zaleceń producenta co do sposobu 
mocowania lin oraz załadunek i wyładunek przeprowadzać za pomocą dźwignic lub posługując się pomostem-pochylnią 
- transport elementów urządzeń rozdzielczych powinien odbywać się za pomocą lin mocowanych w węzłach spawanej 
konstrukcji szkieletowej (mocowanie do oszynowania,  aparatury jest niedopuszczalne ) 
- zaleca się dostarczanie urządzeń i konstrukcji oraz aparatów na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem celem 
uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego 
- w czasie transportu i składowania końce wszystkich rodzajów kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi 
wpływami środowiska 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT  
5.1.  Wymagania ogólne  
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową i 
wymaganiami specyfikacji technicznej. Wykonawca robót elektrycznych powinien posiadać wykwalifikowaną kadrę 
zarządzającą, oraz odpowiednią ilość pracowników z wymaganymi uprawnieniami w celu zapewnienia właściwego i 
bezpiecznego ukończenia robót na odpowiednim poziomie. 
 
5.2.  Trasowanie  
 
Wytyczenie należy wykonać zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji 
geodezyjnej.  
 
5.8. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym ceną  
            ofertową  
 
5.8.1. Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy 
5.8.2. Opracowanie planu BIOZ 
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5.8.3. Szkolenie pracowników w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac 
5.8.4. Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztów związanych z wszystkimi mediami niezbędnymi do wykonywania prac 
 
5.9. Ustanowienie kierownika robót 
 
5.9.1. W przypadku gdy na budowie występują instalacyjne roboty budowlano-montażowe do ich prowadzenia ustanawia 

się kierownika robót o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalności robót 
5.9.2. Kierownik robót powinien wpisać w dzienniku budowy (robót) oświadczenie o podjęciu swej funkcji 
 
5.10. Prowadzenie dziennika budowy (robót) 
 
5.10.1. Przy wykonywaniu robót, dla których wymagane jest ustanowienie kierownika budowy obowiązkowe jest 

prowadzenie dziennika budowy 
5.10.2. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przebiegu robót i wydarzeń na budowie oraz okoliczności 

zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy stanowi urzędowy dokument i jest wydawany przez 
właściwy organ administracji państwowej. 

5.10.3. Zapisy w dzienniku budowy powinny być dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Każdy zapis powinien być 
opatrzony datą i podpisem osoby dokonującej zapisu z podaniem imienia i nazwiska, stanowiska służbowego oraz 
nazwy reprezentowanej instytucji. Z każdym zapisem powinna być zaznajomiona kompetentna osoba, której zapis 
dotyczy, co powinno być potwierdzone podpisem tej osoby. 

5.10.4. Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy przysługuje kierownikom budowy (robót) oraz następującym 
osobom, w granicach ich kompetencji określonej aktualnymi przepisami : 
- pracownikom właściwych organów państwowego nadzoru budowlanego oraz innych organów 
- majstrom 
- upoważnionym przedstawicielom inwestora i osobom pełniącym nadzór autorski 
- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy 
- pracownikom służb bhp 
- przedstawicielom organów nadrzędnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy 
- osobom wchodzącym w skład personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 

5.5.5    Za prawidłowe prowadzenie dziennika budowy i jego przechowywanie  
            odpowiedzialny jest kierownik budowy. 
            Przez cały czas prowadzenia robót należy przechowywać dokumenty stanowiące  
            podstawę ich wykonania oraz udostępniać te dokumenty i dziennik budowy  
            uprawnionym organom. 
 
 
 
 
 
5.11. Odbiór frontu robót 
 
5.11.1. Przed rozpoczęciem robót elektrycznych wykonawca powinien zapoznać się z obiektem budowlanym, gdzie będą 

prowadzone roboty oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót 
5.11.2. Odbiór frontu robót przez wykonawcę od zleceniodawcy powinien być dokonany komisyjnie z udziałem 

zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokółu. 
5.11.3. Zakres i termin odbioru frontu robót oraz stan obiektu przekazywanego do robót powinien być zgodny z 

ustaleniami podanymi w umowie o realizację inwestycji lub z ewentualnymi późniejszymi zmianami umowy. 
5.11.4. Przy przekazywaniu frontu robót zleceniodawca jest obowiązany dostarczyć wykonawcy plan urządzeń 

podziemnych znajdujących się na terenie robót lub złożyć pisemne oświadczenie. Że w danym terenie nie ma 
żadnych urządzeń podziemnych 

5.11.5. Szczegółowy zakres odbioru frontu robót zależy od charakteru i rodzaju robót przewidzianych do wykonania.  
 
5.12. Koordynacja robót elektrycznych z innymi robotami 
 
5.12.1. Koordynacja robot budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich 

fazach procesu inwestycyjnego począwszy od projektowania a kończąc na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji 
5.12.2. Ogólny harmonogram robót powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 

rodzajów robot lub ich etapów oraz powinien tak być uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg 
zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie prawidłowe 
wykonawstwo robót specjalistycznych. 
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5.8.  Wymagania wobec wykonawcy      

         
5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kierować osoba posiadająca wymagane Prawem Budowlanym uprawnienia 
budowlana i będąca członkiem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 
5.8.2. Osoby wykonujące prace wymagające potwierdzonych kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci 
na podstawie art. 54 Prawa Energetycznego, powinny legitymować się zaświadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, 
odpowiednio : dla dozoru i eksploatacji dla wymaganego zakresu prac oraz napięcia 
5.8.3. Za kompletne opracowanie stanowiące podstawę wyceny należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane, 
objęte przedmiarem oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania 
obiektu. 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
6.1.  Ogólne zasady wykonania kontroli robót  
 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. Przy 
odbiorze materiałów należy sprawdzić zgodność ich z zamówieniem i dokumentacją projektową. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na stan izolacji przewodów Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. Wyniki 
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli 
którekolwiek z wymagań nie zostały spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po 
dokonaniu poprawek ponownie przeprowadzić badania.  
 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, Zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz 
robót. 
 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących 
sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na  
wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero 
wtedy, gdy niedociągnięcia  w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Badania i pomiary 

 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, 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. 

 
6.4. Raporty z badań 

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak 
niż trzy dni od ich uzyskania. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach  
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i 
badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami umowy i dokumentacji 
projektowej na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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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 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 
6.6. Certyfikaty i deklaracje - atesty 

 
6.6.1. Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały 
posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji projektowej 
6.6.2. W przypadku materiałów, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy  
6.6.3. Produkty przemysłowe będą posiadały atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych 
przez niego badań, których kopie będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 
6.6.4. Materiały posiadające atesty mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich 
właściwości z umową i dokumentacją projektową, to takie materiały i urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.7. Próby montażowe – rozruch 

 
6.7.1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót (próby montażowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów ( prac  
regulacyjno-pomiarowych ) i próbnym uruchomieniu poszczególnych fragmentów wykonanej instalacji 
6.7.2. Szczegółowy zakres prób montażowych wynika z charakteru wykonanej instalacji  
6.7.3. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane odpowiednim wpisem 
w dzienniku budowy 
6.7.4. Rozruchowi podlegają jedynie te obiekty i urządzenia, dla których zachodzi konieczność lub potrzeba sprawdzenia 
przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urządzeń w celu uzyskania odpowiednich parametrów.  
Potrzebę przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych określa zamawiający.  

 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu wykonać jako odbiory częściowe. Odbiór częściowy powinien obejmować 
sprawdzenie prawidłowości ułożenia linii kablowych, oraz prawidłowość montażu i osadzenia słupów.  

 
7.1. Rodzaje odbiorów robót 

 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy : 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
- odbiorowi częściowemu 
- odbiorowi końcowemu 
 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości tych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 
Odbiór robot 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 przeprowadzany niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 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 
przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, umową i uprzednimi ustaleniami. 

 
7.3. Odbiór częściowy 
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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 końcowym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 

 
7.4. Odbiór końcowy 

 
7.4.1. 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 

 
7.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 
9. dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi 
10. szczegółowe specyfikacje techniczne 
11. dzienniki budowy oryginały 
12. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z  
13. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności ( atesty ) wbudowanych materiałów 
14. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( przełożenie linii energetycznej ) oraz protokóły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
15. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu 
16. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z postanowieniami umowy. 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Dokumentacja projektowa 
 
9.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy  
9.1.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – część elektryczna 
9.1.3. Przedmiar robót  
 
9.2. Akty prawne 
 
Podczas realizacji obiektu należy przestrzegać postanowień obowiązujących przepisów dotyczących budowy a wynikających 
: 
–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1422 

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 

-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
 
9.3. Normy 
 
PN-IEC 60364           Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-IEC 61024           Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
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PN-EN 50310:2002   Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z  
                                   zainstalowanym sprzętem informatycznym 
PN-91/E-05010          Zakresy napięciowe instalacji w obiektach budowlanych 
PN-76/E-05100  Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.  
PN-76/E-05125  Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.  
PN-E-90401   Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i  

powłoce polwinitowej na napięcia znamionowe 0,6/l kV.  
N SEP-E-001             Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona  
                                   przeciwporażeniowa 
N SEP-E-004              Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe 
PN-E-90184   Przewody jednożyłowe o izolacji polwinitowej.  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy we wnętrzach. 
                                    Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach 
PN-EN 1838:2002      Oświetlenie awaryjne 
PN-E-06314   Elektryczne oprawy oświetleniowe zewnętrzne.  
PN-E-06305/00  Elektryczne oprawy oświetleniowe. Ogólne wymagania i badania.  
PN-86/E-05003/01     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/03     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-86/E-05003/04     Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                      Zasady ogólne 
 
PN-IEC/TS  61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  
                                    Część 2: Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i  
                                    uziemienia 
PN-IEC/TS  61312-3:2004 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. 
                                    Część 32: Wymagania dotyczące urządzeń do ograniczania przepięć 
PN-84/E-02033          Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-IEC 60445:2002   Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka  
                                    z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne  
                                    zacisków urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady  
                                    systemu alfanumerycznego 
PN-E 60446:2002      Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  
                                    cyframi 
PN-E-05160/01  Rozdzielnice prefabrykowane niskonapięciowe.  
PN-EN 60529:2003    Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy ( kod IP ) 
PN-EN 50171:2002    Niezależne systemy zasilania 
PN-IEC 61239:2000   Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi     
                                   dotyczącymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa 
PN-E-05009/41  Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporażeniowa.  
PN-E-05009/61  Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.  
PN-88/E-08501          Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01255          Barwy i znaki bezpieczeństwa 
PN-92/N-01256          Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 
PN-N-01256-5:1998   Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach  
                                    ewakuacyjnych i drogach pożarowych 
PN-E-06160/10  Bezpieczniki topikowe niskiego napięcia.  
PN-E-06401/03  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Mufy przelotowe  

na napięcie nie przekraczające 0.6/1 kV.  
PN-B-03200   Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie  
PN-C-89205   Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.  
PN-H-74219   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.  
PN-H-92325   Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.  
PN-E-05204:1994      Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i  
                                    urządzeń. Wymagania  
PN-92/E-05202          Ochrona przed elektrycznością statyczną. Bezpieczeństwo pożarowe  
                                    / wybuchowe / 
BN-6774-04   Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.           
BN-6774-0   Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir.  
BN-6112-28   Kit miniowy.  
BN-79/9068-01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy konstrukcji wsporczych  
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oświetleniowych i energetycznych linii napowietrznych.  
BN-8836-02   Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
BN-6353-03   Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.  
BN-8932-01   Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.  
BN-3061-29   Lampy sodowe wysokoprężne do ogólnych celów oświetleniowych.  
BN-8872-01   Rozdzielnice skrzynkowe niskonapięciowe. W skrzynkach z tworzyw  

sztucznych. Ogólne wymagania i badania.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
Robót, które zostaną wykonane w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach. 
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.1. Roboty konstrukcyjne. 
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu  zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 
1.3.3. Przyłącza wod-kan, instalacje wod-kan, gaz. 
1.3.4. Instalacja grzewcza. 
1.3.5. Instalacje elektryczne  
1.3.6. Roboty wykończeniowe. 
1.3.7. Roboty elewacyjne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor nadzoru – 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.. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
1.4.5. Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, 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. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
1.4.8. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.9. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa przekazana przez Zamawiającego. 
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 
Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe  powykonawcze, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu w ilości uzgodnionej z 
inspektorem nadzoru. 
1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania określone 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 
w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 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 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z.uwzględnieniem 
sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone przez właścicieli), na które może 
oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do wykonania przez 
Wykonawcę po zakończeniu Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym 
stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony 
z inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę 
techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 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 Zamawiający. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 
napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach pracy ciężkiego 
sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych roszczeń zainteresowanych 
stron. Koszt wykonania w/w opracowań powinien być ujęty w cenie za organizację Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia budynków w trakcie prowadzonych 
Robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania 
z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani inspektor nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o 
każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru. Inspektor nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z 
terenu budowy. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia 
Zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, 
aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw 
lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru. 
1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 
przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora 
nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone inspektorowi 
nadzoru do zatwierdzenia. 
1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy 
będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  
1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania Robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami prawnymi 
i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru 
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli 
inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio 
przewartościowany (skorygowany) 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, usunięciem i niezapłaceniem. 
2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi 
inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie 
badań wymaganych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie Terenu 
Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez 
inspektora nadzoru. 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów 
pod względem jakości. 
W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni muszą być spełnione następujące warunki: 
a) inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) inspektor nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji 
robót, 
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i 
badań w tych miejscach. 
 

3. SPRZĘT 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i 
wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i 
innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokół Placu Budowy. 
W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi 
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, 
usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 
inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 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 nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów 
oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne 
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru 
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ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury 
badań. 
inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.2. 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. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 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. 
6.3. 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. 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje  
inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. 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 w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
(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 jej imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora 
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje 
inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
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 korespondencję na budowie. 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje 
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu 
7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 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. 
7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym Robót. 
Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 
7.4. Odbiór końcowy 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy 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 
nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy. 
7.4.2. 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. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy oryginały. 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych  
zgodnie z ST. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. 2015 poz. 1422 
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
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Szczegółowa  Specyfikacja  Techniczna  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 

  
„Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby 

ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego” 
 
 

1. D-01.02.01  Usunięcie drzew i krzaków 

2. D-01.02.04  Rozbiórka elementów dróg 

3. D-02.01.01  Wykonanie  wykopów  w  gruntach  nieskalistych 

4. D-04.01.01  Koryto  wraz  z  profilowaniem  i  zagęszczeniem  pobocza 

5. D-04.02.01  Warstwa odsączająca i odcinająca 

6. D-04.05.01  Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem  

7. D-04.06.01  Podbudowa z chudego betonu 

8. D-05.03.23a  Nawierzchnia  z  betonowej  kostki  brukowej 

9. D-08.01.01  Krawężniki betonowe 

10. D-08.03.01  Betonowe obrzeża chodnikowe 

11. D-09.01.01  Zieleń drogowa  
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USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 
 
 
 

 
SPIS TREŚCI 

D-01.02.01 
USUNIĘCIE DRZEW I KRZAKÓW 

 
1. WSTĘP 
2. MATERIAŁY 
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT 
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. ODBIÓR ROBÓT 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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Wrzesień 2017 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z usunięciem drzew i krzaków dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy 
zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem drzew i 
krzaków, wykonywanych w ramach robót przygotowawczych. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

 Nie występują. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do usuwania drzew i krzaków 
 Do wykonywania robót związanych z usunięciem drzew i krzaków należy stosować: 

 piły mechaniczne, 

 specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usunięcia z pasa drogowego, 

 spycharki, 

 koparki lub ciągniki ze specjalnym osprzętem do prowadzenia prac związanych z wyrębem drzew. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport pni i karpiny 
 Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym. 
 Pnie przedstawiające wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być transportowane 
w sposób nie powodujący ich uszkodzeń. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzaków 
 Roboty związane z usunięciem drzew i krzaków obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew i krzaków, wywiezienie 
pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów oraz ewentualne spalenie na miejscu 
pozostałości po wykarczowaniu. 
 Teren pod budowę drogi w pasie robót ziemnych, w miejscach dokopów i w innych miejscach wskazanych w 
dokumentacji projektowej, powinien być oczyszczony z drzew i krzaków. 
 Zgoda na prace związane z usunięciem drzew i krzaków powinna być uzyskana przez  Zamawiającego. 
 Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. sezonie rębnym, ustalonym przez 
inspektora nadzoru. 
 W miejscach dokopów i tych wykopów, z których grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren należy 
oczyścić z roślinności, wykarczować pnie i usunąć korzenie tak, aby zawartość części organicznych w gruntach 
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczała 2%. 
 W miejscach nasypów teren należy oczyścić tak, aby części roślinności nie znajdowały się na głębokości do 60 cm 
poniżej niwelety robót ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjątkiem przypadków podanych w punkcie 5.3. 
 Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 
Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie władze. 
5.3. Usunięcie drzew i krzaków 
 Pnie drzew i krzaków znajdujące się w pasie robót ziemnych, powinny być wykarczowane, za wyjątkiem 
następujących przypadków: 
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a) w obrębie nasypów - jeżeli średnica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejąca rzędna terenu w tym miejscu znajduje się co najmniej 
2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami 
powinny być ścięte nie wyżej niż 10 cm ponad powierzchnią terenu. Powyższe odstępstwo od ogólnej zasady, wymagającej 
karczowania pni, nie ma zastosowania, jeżeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawę nasypu, 

b) w obrębie wyokrąglenia skarpy wykopu przecinającego się z terenem. W tym przypadku pnie powinny być ścięte równo z 
powierzchnią skarpy albo poniżej jej poziomu. 
 Poza miejscami wykopów doły po wykarczowanych pniach należy wypełnić gruntem przydatnym do budowy 
nasypów i zagęścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed gromadzeniem się w nich wody. 
 Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające wartość jako materiał 
użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w czasie robót. 
 Młode drzewa i inne rośliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny być wykopane z dużą ostrożnością, w 
sposób który nie spowoduje trwałych uszkodzeń, a następnie zasadzone w odpowiednim gruncie. 
5.4. Zniszczenie pozostałości po usuniętej roślinności 
 Sposób zniszczenia pozostałości po usuniętej roślinności powinien być zgodny z ustaleniami SST lub wskazaniami 
inspektora nadzoru. 
 Jeżeli dopuszczono przerobienie gałęzi na korę drzewną za pomocą specjalistycznego sprzętu, to sposób wykonania 
powinien odpowiadać zaleceniom producenta sprzętu. Nieużyteczne pozostałości po przeróbce powinny być usunięte przez 
Wykonawcę z terenu budowy. 
 Jeżeli dopuszczono spalanie roślinności usuniętej w czasie robót przygotowawczych Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby odbyło się ono z zachowaniem wszystkich wymogów bezpieczeństwa i odpowiednich przepisów. 
 Zaleca się stosowanie technologii, umożliwiających intensywne spalanie, z powstawaniem małej ilości dymu, to jest 
spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dołach z wymuszonym dopływem powietrza. Po zakończeniu spalania ogień 
powinien być całkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlących się części. 
 Jeżeli warunki atmosferyczne lub inne względy zmusiły Wykonawcę do odstąpienia od spalania lub jego przerwania, 
a nagromadzony materiał do spalenia stanowi przeszkodę w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunąć go w 
miejsce tymczasowego składowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez inspektora nadzoru, w którym będzie możliwe 
dalsze spalanie. 
 Pozostałości po spaleniu powinny być usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Jeśli pozostałości po spaleniu, 
za zgodą inspektora nadzoru, są zakopywane na terenie budowy, to powinny być one układane w warstwach. Każda warstwa 
powinna być przykryta warstwą gruntu. Ostatnia warstwa powinna być przykryta warstwą gruntu o grubości co najmniej 30 cm 
i powinna być odpowiednio wyrównana i zagęszczona. Pozostałości po spaleniu nie mogą być zakopywane pod rowami 
odwadniającymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na których odbywa się przepływ wód powierzchniowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew i krzaków 
 Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia roślinności, wykarczowania korzeni i 
zasypania dołów. Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-
02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Zgodnie z zapisami umowy. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po wykarczowanych pniach, przed 
ich zasypaniem. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Nie występują. 
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Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego 
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Wrzesień 2017 
 
1. WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z rozbiórką elementów dróg dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy 
zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 

 warstw nawierzchni, 

 obrzeży, krawężników. 
1.4. Określenia podstawowe 
 Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
 Do wykonania robót związanych z rozbiórką elementów dróg, ogrodzeń i przepustów może być wykorzystany sprzęt 
podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez inspektora nadzoru: 

 spycharki, 

 ładowarki, 

 żurawie samochodowe, 

 samochody ciężarowe, 

 zrywarki, 

 młoty pneumatyczne, 

 piły mechaniczne, 

 frezarki nawierzchni, 

 koparki. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
 Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe elementów dróg, ogrodzeń i przepustów obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów 
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez inspektora nadzoru. 
 Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, inspektor nadzoru może 
polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany odzysk materiałów. 
 Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez inspektora 
nadzoru. 
 W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastosowaniem frezarek drogowych, należy spełnić warunki określone w 
OST D-05.03.11 „Recykling”. 
 Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych 
uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
SST lub wskazane przez inspektora nadzoru. 
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 Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
 Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg, ogrodzeń i przepustów znajdujące się w miejscach, gdzie zgodnie 
z dokumentacją projektową będą wykonane wykopy drogowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności 
należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
 Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych należy wypełnić, warstwami, odpowiednim 
gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
 Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz sprawdzeniu 
stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach nawierzchni, ogrodzeń i przepustów 
powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w OST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste. 
2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
3. PN-D-96002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego stosowania 
5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego 

przeznaczenia 
6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne 
7. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco 
8. BN-87/5028-12 Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim, okrągłym i 

kwadratowym 
9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
wykopów w gruntach nieskalistych dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy zabytkowego 
dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie przebudowy drogi 
i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spełniająca 
warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  

1.4.3. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

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

1.4.5. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
1.4.6. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nie określony w punkcie 1.4.7 jako grunt skalisty. 

1.4.7. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego próbki nie wykazują zmian 
objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; 
wymaga użycia środków wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 

1.4.8. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania wykopów, 
a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

1.4.9. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 
[2], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.10. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg wzoru: 

 

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.11. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru:  

 

gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4], 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4]. 

1.4.12. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 

2. Materiały (Grunty) 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M.00.00.00 
„Wymagania ogólne” punkt 2. Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże 
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nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych  i półsztywnych powinien charakteryzować 
się grupą nośności G1. W przypadku gdy grunt w podłożu nie spełnia kryteriów dla G1 należy go ulepszyć. Propozycje sposobu 
ulepszenia przedstawia Wykonawca.  

2.2. Zasady wykorzystania gruntów 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w maksymalnym 
stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko za 
zezwoleniem Kierownika Projektu. Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Kierownika Projektu wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 
przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych umową, Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Kierownika Projektu. 
Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie 
terenów na odkład należy do obowiązków Zamawiającego, o ile nie określono tego inaczej w kontrakcie. Kierownik Projektu 
może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu 
zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności o ile nie ma to wpływu na harmonogram i termin zakończenia budowy. W przypadku, 
gdy parametry gruntu pozyskanego z wykopu lub stanowiącego podłoże rodzime nasypu bądź konstrukcji uległy pogorszeniu 
na skutek błędnego  działania lub zaniechania Wykonawcy, zostanie on obciążony kosztami doprowadzenia gruntów do 
prawidłowych parametrów. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. Roboty ziemne 
związane z wykonaniem wykopów będą prowadzone ręcznie i przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych 
zaakceptowanego przez Kierownika Projektu  i podanego w niniejszej SST. 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 

 odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki), 

 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, równiarki), 

 transportu mas ziemnych (samochody skrzyniowe, samochody samowyładowcze, ciągniki kołowe), 

 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne). 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany  do kategorii gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i 
załadunku oraz od odległości transportu. Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na trasie, celem powtórnego wbudowania  w nasyp mogą być 
stosowane następujące środki transportu: 

- samochody skrzyniowe, 
- samochody samowyładowcze, 
- ciągniki kołowe i gąsienicowe 

- lub inne środki transportu zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do wykonywania wykopów. Zwiększenie odległości 
transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Kierownika Projektu. 

5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 5. 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, określonych w punkcie 5.2. 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych, po wyrażeniu zgody przez Kierownika 
Projektu. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowanie robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub 
innych odstępstw od Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. Wykonawca powinien wykonywać 
wykopy w taki sposób, aby grunty (kruszywa) o różnym stopniu przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, 
w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie (zanieczyszczenie). Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione 
skomplikowanym układem warstw geotechnicznych (warstw konstrukcji korpusu drogowego), wymaga zgody Kierownika 
Projektu. Odspojone grunty (kruszywa) przydatne do wykonania nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub 
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przewiezione na odkład. Odspajanie i transport gruntów (kruszyw) przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są 
dopuszczalne tylko wówczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono pracę sprzętu gwarantującego rozłożenie i 
zagęszczenie gruntu (kruszywa) zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST. O ile Kierownik Projektu dopuści 
czasowe składowanie gruntów (kruszyw) należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem 
(zanieczyszczeniem). Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 m powyżej projektowanych 
rzędnych robót ziemnych. 
5.2. Dokładność wykonania wykopów 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm. Różnica 
w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może 

różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm,  
a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. Pochylenie skarp powinno być zgodne z 
dokumentacją projektową i nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej tangensem 
kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, 
albo powinny być spełnione inne wymagania dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni. 
 
5.3. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać wymagania, dotyczące minimalnej 
wartości wskaźnika zagęszczenia (Is). 
 
Tablica. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych 

Strefa 
korpusu 

Minimalna wartość Is dla: 

Dróg ogólnodostępnych 

kategoria ruchu KR1 

Górna warstwa o grubości 20 cm 

 

1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych 

0,97 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego wskaźnika zagęszczenia, to przed 
ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości Is, podanej powyżej. Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia 
określone powyżej nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w 
celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do 
zastosowania środki proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu. Dodatkowo można sprawdzić 
nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z 
PN-S-02205:98: lub badania lekką płytą dynamiczną. 
5.4. Odwodnienie wykopów 
Odwodnienia pasa robót ziemnych 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w dokumentacji 
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. Jeżeli, wskutek zaniedbania 
Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek 
usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych 
i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
 
Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym okresie trwania robót 
ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy 
zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. 
Spadek poprzeczny powinien być zgodny z dokumentacją projektową i nie powinien być mniejszy niż 2% i nie większy niż 4%. 
Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Źródła wody, 
odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza 
teren pasa robót ziemnych. 
5.5. Wymagania odnośnie ruchu budowlanego 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu (nakładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 
m. Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 
Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót 
ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej warunków obciążenia Wykonawcę robót ziemnych. 
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6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano OST D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” punkt 6. 
6.2. Kontrola wykonania wykopów 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji 
oraz w dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie wg wymagań określonych w pkt. 5.3. 

6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje poniższa tablica. 
Tablica. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach 

głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 50 m na 

łukach o R  100 m oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 
Pomiar rzędnych powierzchni korpusu 
ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 
Pomiar spadku podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy, 
lecz nie rzadziej niż raz na 1000 m2 warstwy i nie rzadziej niż raz 
na 100m długości odcinka  

6.2.2. Szerokość korpusu ziemnego 

Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm. 
6.2.3. Szerokość dna rowów 

Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm. 
6.2.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.5. Pochylenie skarp 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia wyrażonego 
tangensem kąta. 
6.2.6. Równość korony korpusu 
Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać 3 cm. 
6.2.7. Równość skarp 

Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm. 
6.2.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzędnych 
wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm. 
6.2.9. Zagęszczenie gruntu 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien wynosić 1,00. Alternatywnie można stosować 
metodę obciążeń płytowych VSS, zgodnie z normą PN-S-02205:98, lub po skalibrowaniu metodę obciążeń lekką płytą 
dynamiczną. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 
wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie 
roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w pkt. 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

7. odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8. podstawa płatności 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. przepisy związane 

1. PN-EN ISO 14688: 2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntów -- Część 1: Oznaczanie i opis 
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2. PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża gruntowego 
3. PN78/B06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą bromową 
4. PN80/B06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego  
5. PN78/B06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazowego  
6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania 
7. BN77/893112 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
8. BN76/895003 Badania hydrologiczne. Obliczanie współczynnika filtracji gruntów sypkich na   

 podstawie uziarnienia i porowatości  
9. Instrukcja DPT 14 o dokonywaniu odbiorów robót drogowych i mostowych realizowanych na drogach zamiejskich 

krajowych i wojewódzkich. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 1989 r., wraz z późniejszymi zmianami i 
uzupełnieniami. 

10. Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978. 
11. Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, Warszawa 1998. 
12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997. 
13. Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża gruntowego dotyczy remontu, 
zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-
konferencyjnego dla powiatu poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem koryta 
przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

 Nie występują. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; inspektor nadzoru może dopuścić wykonanie 
koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy 
maszyny, 

 koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu wąskich koryt), 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
 Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w SST D-04.02.01, D-04.03.01 pkt 4. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed 
rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz 
profilowania i zagęszczania podłoża, jest możliwe wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach 
atmosferycznych. 
 W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 
5.3. Wykonanie koryta 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być wcześniej przygotowane. 
 Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób zaakceptowany 
przez inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 metrów. 
 Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu, w którym prowadzone są roboty 
i do trudności jego odspojenia.  
 Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykład na 
poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
 Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład w miejsce wskazane przez inspektora nadzoru. 
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi w pkt 5.4. 



211 
 

5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
 Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń. 
 Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po 
profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm 
wyższe niż projektowane rzędne podłoża. 
 Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu przewidzianym do 
profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość zaakceptowaną przez inspektora nadzoru, dowieźć 
dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania 
wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wskaźnika zagęszczenia, określonych w 
tablicy 1. 
 Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być wykorzystany w robotach ziemnych 
lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Zagęszczanie podłoża należy 
kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaźnik zagęszczenia należy 
określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5]. 

Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

 Minimalna wartość Is dla: 

Strefa Innych dróg 

korpusu Ruch mniejszy 
od ciężkiego 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni podłoża 

 
0,97 

 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczenia, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia 
podłoża według BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% 
do +10%. 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 
 Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i 
Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed 
nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania kolejnej warstwy 
można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 
 Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli 
zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i 
wyprofilowanego podłoża podaje tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanego koryta i wyprofilowanego podłoża 

Lp. Wyszczególnienie badań 
i pomiarów 

Minimalna częstotliwość 
badań i pomiarów 

1 Szerokość koryta 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad       i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 
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6 
Ukształtowanie osi w planie 
*) 

co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad           i 
dróg ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

 

7 
Zagęszczenie, wilgotność 
gruntu podłoża 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 
punktach głównych łuków poziomych  

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 

 Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 
cm. 

6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

 Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [4]. 
 Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
0,5%. 

6.2.5. Rzędne wysokościowe 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

 Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 [5] nie powinien być 
mniejszy od podanego w tablicy 1. 
 Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to wartość 
stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [3] nie powinna być 
większa od 2,2. 
 Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność gruntu podłoża powinna 
być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do + 10%. 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża) 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w punkcie 6.2 
powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie 
nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. odbiór robót 

 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne. 
8. podstawa płatności 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem warstw odsączających i odcinających dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, 
przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu 
poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstw 
odsączających i odcinających, stanowiących część podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podłoże stanowi grunt 
wysadzinowy lub wątpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: 

 piaski, 

 żwir i mieszanka, 
a odcinających - oprócz wyżej wymienionych: 

 miał (kamienny). 
2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek szczelności musi być spełniony, 
gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

 
gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 

  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-
B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania 
normy PN-B-11111 [3], dla klasy I i II. 
 Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinien spełniać wymagania normy PN-B-11112 [4]. 

2.4. Składowanie materiałów 
2.4.1. Składowanie kruszywa 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien 
zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek, 

 walców statycznych, 

 płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w SST D-02.01.01 „Roboty ziemne”. 
 Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie z 
dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej następnej warstwy 
może nastąpić po odbiorze przez inspektora nadzoru warstwy poprzedniej. 
 W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy 
rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. 
 Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481 [1]. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 
[8]. 
 W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-64/8931-02 [6]. Stosunek 
wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć 
przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej 
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być utrzymywane 
w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinającej lub odsączającej z geowłóknin. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 
nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
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6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa 
określone w p. 2.3. 
 Geowłókniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej i odsączającej powinny posiadać aprobatę 
techniczną, zgodnie z pkt 2.4. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i zagęszczenia warstwy 
odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i odcinającej 

Lp. Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań            i 
pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla autostrad i dróg 
ekspresowych, co 100 m dla pozostałych dróg 

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  wilgotność 
kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż 
raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.3.3. Równość warstwy 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [7]. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 
4 metrową łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.3.4. Spadki poprzeczne 

 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i 
-2 cm. 

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.3.7. Grubość warstwy 
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 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości 
warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

6.3.8. Zagęszczenie warstwy 

 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien być 
mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [6], nie 
powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 [2]. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 
6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny 
być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
7. odbiór robót 

 Odbiór robot zgodnie z zapisami umowy. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

8. podstawa płatności 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. przepisy związane 

9.1. Normy 
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 

przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

9.2. Inne dokumenty 
9. Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem   geotekstyliów, IBDiM, Warszawa 

1986. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z wykonywaniem podbudowy i ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem dotyczy 
remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka 
szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy 
i ulepszonego podłoża z kruszywa stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [5]. 
 Kruszywa stabilizowane cementem mogą być stosowane do wykonania podbudów zasadniczych, pomocniczych i 
ulepszonego podłoża wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. 
Zakres obejmuje wykonanie warstwy podbudowy: 

 grubości 20 cm z betonu C3/4 z betoniarni.  
1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wody, a w razie potrzeby dodatków 
ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała 
w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

1.4.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-
M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
 Należy stosować cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2012P [2], portlandzki z dodatkami wg PN-EN 197-
1:2012P [2] lub hutniczy wg PN-EN 197-1:2012P  [2]. 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1. 

Tablica 1. Właściwości mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197-1:2012P  [2] 

Lp. Właściwości 
Klasa cementu 

32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 

 

16 

 - cement hutniczy 16 

 - cement portlandzki z dodatkami 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najwcześniej po upływie, min. 

 

60 

 - koniec wiązania, najpóźniej po upływie, h 12 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż 10 

 
Tablica 2. Minimalna zawartość spoiwa w mieszance wg PN-EN 14227-1 [7] 

Maksymalny nominalny wymiar kruszywa, m/m Minimalna zawartość spoiwa, % m/.m 

> 8,0 do 31,5 3 

 
 Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1:2006P [1]. 
 Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [8]. 
 W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można go stosować za zgodą 
inspektora nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
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2.3. Kruszywa 
 Do stabilizacji cementem można stosować piaski, mieszanki i żwiry albo mieszankę tych kruszyw, spełniające 
wymagania podane w tablicy nr 3. 
 Kruszywo można uznać za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań laboratoryjnych wykażą, że 
wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek kruszywa stabilizowanego będą  zgodne z wymaganiami określonymi w 
p. 2.6 tablica 4. 

Tablica 3. Wymagania wobec kruszyw do warstwy podbudowy i podłoża ulepszonego z mieszanek związanych cementem 
[12] 

Rozdział w 
PN-EN 
13242 

Właściwości 

Deklarowane kategorie lub wartości w odniesieniu do 
zastosowania kruszywa do warstwy: Odniesienie do 

tablicy w PN-EN 
13242:2004 

związanej warstwy podbudowy pomocniczej i 
podłoża ulepszonego wszystkie kategorie ruchu 

(KR2) 

4.1 Frakcje/zestaw sit # 

1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw 
podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1 

Wszystkie frakcje dozwolone  

4.3.1 
Uziarnienie wg PN-EN 
933-1 

GC80/20, 
GF80, 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 

Ogólne granice i 
tolerancje uziarnienia 
kruszywa grubego w 
sitach pośrednich wg PN-
EN 933-1 

GTCNR Tabl. 3 

4.3.3. 

Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa 
drobnego i kruszywa o 
ciągłym uziarnieniu wg 
PN-EN 933-1 

GTFNR, 
GTANR 

Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego 
– maksymalne wartości 
wskaźnika płaskości wg 
PN-EN 933-3 *) 

FIDeklarowana Tabl. 5 

Kształt kruszywa grubego 
maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu wg 
PN-EN 933-4 *) 

SIDeklarowana Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni 
przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych 
w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5 

CNR Tabl. 7 

4.6 

Zawartość pyłów wg PN-
EN933-1 
a) w kruszywie grubym 

fDeklarowana Tabl. 8 

b) w kruszywie drobnym  fDeklarowana Tabl. 8 

4.7 Jakość pyłów Brak wymagań  

5.2 

Odporność na 
rozdrabnianie wg PN-EN 
1097-2, kategoria nie 
wyższa niż 

LA60 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego wg 
PN-EN 1097-1 

MDENR Tabl. 11 

5.4 
Gęstość wg PN-EN 1097-
6:2001, rozdział 7, 8 albo 

Deklarowana  
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9 

5.5 
Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6:2001 rozdział 7, 8 
albo 9 

Deklarowana  

6.2 
Siarczany rozpuszczalne 
w kwasie wg PN-EN 
1744-1 

- Kruszywo kam. AS0,2 
- Żużel kawałkowy wielkopiecowy: AS1,0 

Tabl. 12 

6.3 
Całkowita zawartość 
siarki wg PN-EN 1744-1 

- Kruszywa kam.: SNR; 
- Żużel kawałkowy wielkopiecowy: S2 

Tabl. 13 

6.4.1 

Składniki wpływające na 
szybkość wiązania i 
twardnienia mieszanek 
związanych hydraulicznie 

deklarowana  

6.4.2.1 

Stałość objętości żużla 
stalowniczego wg PN-EN 
1744-1:1998, rozdział 
19.3 

V5 Tabl. 14 

6.4.2.2 

Rozpad krzemianowy w 
żużlu wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p.19.1 

Brak rozpadu  

6.4.2.3 

Rozpad żelazawy w żużlu 
wielkopiecowym 
kawałkowym wg PN-EN 
1744-1:1998, p.19.2 

Brak rozpadu  

6.4.3 
Składniki rozpuszczalne 
w wodzie wg PN-EN 
1744-3 

Brak substancji szkodliwych w stosunku do środowiska 
wg odrębnych przepisów 

 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak ciał obcych takich jak drewno, szkło i plastik, 

mogących pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 
Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3, wg 
PN-EN 1097-2 

SBLA  

7.3.2 

Nasiąkliwość wg PN-EN 
1097-6, rozdział 7 (Jeśli 
kruszywo nie spełni 
warunku WA242, to należy 
zbadać jego 
mrozoodporność wg 
p.7.3.3 tablicy 1.) 

WA242 Tabl. 16 

7.3.3 

Mrozoodporność na 
frakcji kruszywa 8/16 wg 
PN-EN 1367-1 (Badanie 
wykonywane tylko w 
przypadku, gdy 
nasiąkliwość kruszywa 
przekracza WA242) 

- skały magmowe i przeobrażone: F4 
- skały osadowe: F10 

- kruszywa z recyklingu: F10 (F25***) 
Tabl. 18 

Załącznik C 
pkt.C.3.4 

Skład mineralogiczny deklarowany  

Załącznik C 
podrozdział 

C 3.4 

Istotne cechy 
środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych określonych w dyrektywie Rady 
76/769/EWG zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych 
należy badać czy zawartość substancji niebezpiecznych nie przekracza 

wartości dopuszczalnych wg odrębnych przepisów 

*) Badaniem wzorcowym oznaczania kształtu kruszywa grubego jest badanie wskaźnika płaskości 
**) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych wg p.1.2.3.1 
***) Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m. 
 Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę 
i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania na terenie budowy, to powinno być ono składowane w pryzmach, na 
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 
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różnych rodzajów kruszyw. 
2.5. Woda 
 Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy 
powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004P [3]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną. Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyżej podaną 
normą lub do momentu porównania wyników wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą 
wątpliwą i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem. 
2.6. Kruszywo stabilizowane cementem 
 Wytrzymałość na ściskanie Rc określonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 [6] powinna być równa 
lub większa od wytrzymałości na ściskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymałości podanej w tablicy 4.  
Tablica 4. Klasa wytrzymałości wg normy PN-EN 14227-1 [7]: 

 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanego spoiwami powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych, 

4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [8]. 
 Mieszankę kruszywowo-spoiwową można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniem. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem nie może być wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte 
i podczas opadów deszczu. Nie należy rozpoczynać stabilizacji kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
5.3. Przygotowanie podłoża 
Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w SST D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”  i SST D-02.00.00 „Roboty ziemne”. 
 Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być wcześniej 
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przygotowane. 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w 
odstępach nie większych niż co 10 m. 
5.4. Skład mieszanki cementowo-kruszywowej 
 Tablica 4 przedstawia wymagania wobec mieszanek związanych cementem do warstwy podbudowy pomocniczej 
[12] 

Lp. Właściwość 
Wymagania 

Uwagi 
KR2 

1.0 Składniki 

1.1 Cement wg PN-EN 197-1  

1.2 Kruszywo wg tablicy 3 niniejszej SST  

1.3 Woda zarobowa p.2.5 niniejszej SST  

2.0 Mieszanka 

2.1 Uziarnienie Krzywe graniczne uziarnienia  

 - mieszanka CBGM 0/16  mm rys. 1.3  

2.2 Minimalna zawartość cementu wg tablicy 2 niniejszej specyfikacji  

2.3 Zawartość wody 
wg projektu 

Ustalenie na podstawie PN-
EN 13286-2 

2.4 Wytrzymałość na ściskanie (system 
I) – klasa wytrzymałości Rc wg tablicy 
4 niniejszej SST 

klasa C ¾ (nie więcej niż 6,0 MPa)  
Badanie wg PN-EN 13286-
41 po 28 dniach pielęgnacji 

2.5 Mrozoodporność ≥ 0,6  

 

 
5.5. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 
 Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 
laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu 
i cementu oraz objętościowego dozowania wody. 
 Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile krótszy czas mieszania nie 
zostanie dozwolony przez inspektora nadzoru po wstępnych próbach. W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania 
materiałów powinna być ustalona i na bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 
 Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancją +10% i -20% jej wartości. 
 Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
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 Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub równiarek. Grubość układania 
mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 
 Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i 
poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania 
odpowiedniej równości profilu warstwy. Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednią równość warstwy, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Po wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do 
zagęszczania warstwy. 
5.6. Grubość warstwy 
 Orientacyjna grubość poszczególnych warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem nie powinna 
przekraczać: 

 22 cm - przy mieszaniu w mieszarce stacjonarnej. 
 Jeżeli projektowana grubość warstwy podbudowy jest większa od maksymalnej, to stabilizację należy wykonywać w 
dwóch warstwach. 
 Jeżeli stabilizacja będzie wykonywana w dwóch lub więcej warstwach, to tylko najniżej położona warstwa może być 
wykonana przy zastosowaniu technologii mieszania na miejscu. Wszystkie warstwy leżące wyżej powinny być wykonywane 
według metody mieszania w mieszarkach stacjonarnych. 
 Warstwy podbudowy zasadniczej powinny być wykonywane według technologii mieszania w mieszarkach 
stacjonarnych. 
5.7. Zagęszczanie 
 Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy prowadzić przy użyciu walców 
gładkich, wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanym w SST. 
 Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i 
przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym 
spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie zagęszczania zaniżenia, ubytki, 
rozwarstwienia i podobne wady, muszą być natychmiast naprawiane przez wymianę mieszanki  na pełną głębokość, 
wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i 
jednolity wygląd. 
 W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej 
muszą być zakończone przed upływem dwóch godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 
 W przypadku technologii mieszania na miejscu, operacje zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być 
zakończone nie później niż w ciągu 5 godzin, licząc od momentu rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki określonego wg BN-77/8931-
12 [10] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [5] i SST. 
 Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin roboczych podłużnych i 
poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 
 Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny sposób wadliwe, muszą być 
naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne 
zagęszczenie. Roboty te są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
5.8. Spoiny robocze 
 W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na całej szerokości. 
 Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa  należy 
pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej 
mieszance, należy niezwłocznie obciąć pionową krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny pas. W podobny 
sposób należy wykonać poprzeczną spoinę roboczą na połączeniu działek roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w 
wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 Jeżeli w niżej położonej warstwie występują spoiny robocze, to spoiny w warstwie leżącej wyżej powinny być 
względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.9. Pielęgnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem 
 Pielęgnacja powinna być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie warstwy emulsją asfaltową, albo asfaltem D200 lub D300 w ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2, 
b) skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich użycia przez inspektora nadzoru, 
c) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni, 
d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości  co najmniej 30 

cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr, 
e) przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 

dni. 
 Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały przeznaczone do pielęgnacji mogą być 
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zastosowane po uzyskaniu akceptacji inspektora nadzoru. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu.  Po tym 
czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru. 
5.10. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinny być utrzymywane w 
dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora nadzoru, gotową podbudowę lub ulepszone 
podłoże do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża obciąża Wykonawcę robót.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub ulepszonego podłoża  
uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego podłoża. 
 Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zimą warstwą nawierzchni lub 
zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru. 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania spoiw, kruszyw i gruntów  przeznaczonych 
do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru w celu akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań  i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami  podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Częstotliwość badań i pomiarów 

  Częstotliwość badań 

 
Lp. 

 
Wyszczególnienie badań 

 
Minimalna 

liczba badań na 
dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy lub 
ulepszonego 
podłoża 
przypadająca 
na jedno 
badanie 

1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa   

2 Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem   

3 Rozdrobnienie gruntu 1) 2 600 m2 

4 Jednorodność i głębokość wymieszania 2)   

5 Zagęszczenie warstwy   

6 Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 3 400 m2 

7 Wytrzymałość na ściskanie 

 7 i 28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 

 
6 próbek 

 
 

  14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiołami lotnymi 6 próbek 400 m2 

  90-dniowa przy stabilizacji żużlem granulowanym 3 próbki  

8 Mrozoodporność 3) przy projektowaniu i w 
przypadkach wątpliwych 

 
9 

10 
11 
12 

Badanie spoiwa: 

 cementu, 

 wapna, 

 popiołów lotnych, 

 żużla granulowanego 

 
przy projektowaniu składu 

mieszanki i przy każdej zmianie 

13 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 

 
14 

 
Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

dla każdej partii i przy każdej 
zmianie rodzaju gruntu lub 

kruszywa 
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15 Wskaźnik nośności CBR 4) w przypadkach wątpliwych 
i na zlecenie inspektora nadzoru 

1) Badanie wykonuje się dla gruntów spoistych 
2) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu metodą mieszania na miejscu 
3) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wapnem i popiołami lotnymi 
4) Badanie wykonuje się przy stabilizacji gruntu wapnem. 

6.3.2. Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

 Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa lub gruntu 
powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w OST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami 

 Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w projekcie składu tej mieszanki, z 
tolerancją +10% -20% jej wartości. 

6.3.4. Rozdrobnienie gruntu 

 Grunt powinien być spulchniony i rozdrobniony tak, aby wskaźnik rozdrobnienia był co najmniej równy 80% (przez 
sito o średnicy 4 mm powinno przejść 80% gruntu). 

6.3.5. Jednorodność i głębokość wymieszania 

 Jednorodność wymieszania gruntu ze spoiwem polega na ocenie wizualnej jednolitego zabarwienia mieszanki. 
 Głębokość wymieszania mierzy się w odległości min. 0,5 m od krawędzi podbudowy czy ulepszonego podłoża. 
Głębokość wymieszania powinna być taka, aby grubość warstwy po zagęszczeniu była równa projektowanej. 

6.3.6. Zagęszczenie warstwy 

 Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego 
zgodnie z BN-77/8931-12 [10]. 

6.3.7. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co najmniej 0,5 m od krawędzi. 

Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej o więcej niż  1 cm. 

6.3.8. Wytrzymałość na ściskanie 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 8 cm. Próbki do badań należy 
pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować 
i przechowywać zgodnie z normami dotyczącymi poszczególnych rodzajów stabilizacji spoiwami. Trzy próbki należy badać po 
7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania, a w przypadku stabilizacji żużlem granulowanym po 90 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących 
poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.9. Mrozoodporność 

 Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek poddawanych cyklom 
zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów 
podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.10. Badanie spoiwa 

 Dla każdej dostawy cementu, wapna, popiołów lotnych, żużla granulowanego, Wykonawca powinien określić 
właściwości podane w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża. 

6.3.11. Badanie wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-EN 1008:2004P [3]. 

6.3.12. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

 Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. Właściwości 
powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w SST dotyczących poszczególnych rodzajów podbudów i ulepszonego 
podłoża. 

6.3.13. Wskaźnik nośności CBR 

 Wskaźnik nośności CBR określa się wg normy BN-70/8931-05 [11] dla próbek gruntu stabilizowanego wapnem, 
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pielęgnowanych zgodnie z wymaganiami PN-S-96011 [4]. 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanych spoiwami 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  podaje  tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy lub ulepszonego podłoża stabilizowanych 
spoiwami 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów 
Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość zatoki autobusowej 2 razy na odcinku prostym i po 1 razie na klinach 
wjazdowym i wyjazdowym 

2 Równość podłużna co 4 m łatą  

3 Równość poprzeczna 2 razy na odcinku prostym i po 1 razie na klinach 
wjazdowym i wyjazdowym 

4 Spadki poprzeczne*) 2 razy na odcinku prostym i po 1 razie na klinach 
wjazdowym i wyjazdowym 

5 Rzędne wysokościowe co 5 m 

6 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 
zatoki autobusowej 

w 3 punktach 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 

6.4.2. Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża 
 Szerokość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, 
-5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o 
co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 

6.4.3. Równość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Nierówności podłużne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie 
z normą BN-68/8931-04 [9].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności nie powinny  przekraczać: 
-  12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
-  15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 

 0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego podłoża a rzędnymi projektowanymi nie powinny 
przekraczać + 1 cm, -2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Oś podbudowy i ulepszonego podłoża w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej 

niż  5 cm. 

6.4.7. Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego podłoża  +10%, -15%. 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy i ulepszonego podłoża 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej podbudowie lub ulepszonym podłożu stwierdzi się, że odchylenia cech 
geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na całą grubość i ponownie 
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on 
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zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 Jeżeli szerokość podbudowy lub ulepszonego podłoża jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien poszerzyć podbudowę lub ulepszone podłoże 
przez zerwanie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
 Nie dopuszcza się mieszania składników mieszanki na miejscu. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. 

6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę podbudowy lub 
ulepszonego podłoża przez zerwanie wykonanej warstwy, usunięcie zerwanego materiału i ponowne wykonanie warstwy o 
odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych 
robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 

6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość podbudowy i ulepszonego podłoża 

 Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej w OST dla poszczególnych 
rodzajów podbudów i ulepszonego podłoża, to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nową o 
odpowiednich właściwościach na koszt Wykonawcy. 
 
7. odbiór robót 

Odbiór robót zgodnie z zapisami umowy. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8. podstawa płatności 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. przepisy związane 

9.1. Normy 
  1. PN-EN 196-1:2016P Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości. 
  2. PN-EN 197-1:2012P Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności 
 3. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

 4. PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych 
 5. PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego 

cementem 
6.  
 
 

7. 
 

8. 

PN-EN 13286-41 
 
 
PN-EN 14227-1 
 
BN-88/6731-08 

Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 41: Metoda 
oznaczania wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem 
hydraulicznym 
Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 1: 
Mieszanki związane cementem. 
Cement. Transport i przechowywanie 

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
11. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża 

nawierzchni podatnych 
9.2. Inne dokumenty 
12. WT-5 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne” 2010 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonywaniem podbudowy z chudego betonu dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, 
przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu 
poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 
podbudowy z chudego betonu. 
 Podbudowa z chudego betonu może być wykonywana dla dróg o kategorii ruchu od KR1 do KR6 wg „Katalogu 
typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych”, IBDiM -2001 r. [25]. W przypadku wykonywania nawierzchni betonowej, 
podbudowę z chudego betonu zaleca się dla dróg o kategorii ruchu od KR3 do KR6 w zależności od rodzaju gruntu w podłożu. 

Tablica 1. Klasyfikacja ruchu ze względu na liczbę osi obliczeniowych 

Kategoria ruchu Liczba osi obliczeniowych na dobę na pas obliczeniowy 

 obciążenie osi 100 kN obciążenie osi 115 kN 

KR1  12  7 

 1) Obliczenia konstrukcji wykonano dla 4000 osi 100 kN lub 2280 osi 115 kN 

 Podbudowę z chudego betonu wykonuje się, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowej, jako: 

 podbudowę zasadniczą o grubości 12 cm.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej mieszanki betonowej, która po osiągnięciu 
wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 6 MPa i nie większej niż 9 MPa, stanowi fragment nośnej części nawierzchni 
drogowej. 

1.4.2. Chudy beton - materiał budowlany powstały przez wymieszanie mieszanki kruszyw z cementem w ilości od 5% do 7% 
w stosunku do kruszywa lecz nie przekraczającej 130 kg/m3 oraz optymalną ilością wody, który po zakończeniu procesu 
wiązania osiąga wytrzymałość na ściskanie R28 w granicach od 6 do 9 MPa. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Cement 
 Należy stosować cementy powszechnego użytku: portlandzki CEM I klasy 32,5 N, cement portlandzki 
wieloskładnikowy CEM II klasy 32,5 N, cement hutniczy CEM III klasy 32,5 N, cement pucolanowy CEM IV klasy 32,5 N według 
PN-EN 197-1:2002 [5] . 
 Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 2. 

Tablica 2. Wymagania dla cementu do chudego betonu 

Lp. Właściwości Klasa cementu 32,5 

1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniej niż: 16 

2 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej niż: 32,5 

3 Początek czasu wiązania, min , nie wcześniej niż: 75 

4 Stałość objętości, mm, nie więcej niż: 10 

 
 Przechowywanie cementu powinno się odbywać zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. 
2.3. Kruszywo 
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 Do wykonania mieszanki chudego betonu należy stosować: 

 żwir i mieszankę wg PN-B-11111:1996 [14], 

 piasek wg PN-B-11113:1996 [16], 

 kruszywo łamane wg PN-B-11112:1996 [15] i WT/MK-CZDP84 [26], 

 kruszywo żużlowe z żużla wielkopiecowego kawałkowego wg PN-B-23004: 1988 [17], 

 kruszywo z recyklingu betonu o ziarnach większych niż 4 mm. 
 Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w normie PN-S-96013:1997 [20]. 
 Kruszywo żużlowe powinno być całkowicie odporne na rozpad krzemianowy według PN-B-06714-37:1980 [12] i 
żelazawy według PN-B-06714-39:1978 [13]. 
2.4. Woda 
 Do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej podbudowy należy stosować wodę 
odpowiadającą wymaganiom normy PN-B-32250:1988 [18]. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 
pitną.  
2.6. Materiały do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu 
 Do pielęgnacji podbudowy z chudego betonu mogą być stosowane: 

 preparaty pielęgnacyjne posiadające aprobatę techniczną, 

 folie z tworzyw sztucznych, 

 włókniny według PN-P-01715:1985 [19], 

 piasek i woda. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonywania podbudowy z chudego betonu 
 Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej lub mobilnej do wytwarzania chudej mieszanki betonowej. Wytwórnia powinna być wyposażona w 
urządzenia do wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone 

w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo  3%, cement  0,5%, woda  2%. inspektor nadzoru może 
dopuścić objętościowe dozowanie wody, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, 

 układarek albo równiarek  do rozkładania chudej mieszanki betonowej, 

 walców wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania lub płyty wibracyjne, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach trudno 
dostępnych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport materiałów 
 Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [22]. Cement luzem należy przewozić 
cementowozami, natomiast cement workowany można przewozić dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony 
przed zawilgoceniem. 
 Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i zawilgoceniem. 
 Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody, 
 Transport mieszanki chudego betonu powinien odbywać się zgodnie z PN-S-96013:1997 [20]. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Projektowanie mieszanki chudego betonu 
 Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z inspektorem nadzoru, Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru do akceptacji projekt składu mieszanki chudego betonu.Projektowanie mieszanki chudego betonu polega na: 

 doborze kruszywa do mieszanki, 

 doborze ilości cementu, 

 doborze ilości wody. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez 
krzywe graniczne wg PN-S-96013: 1997 [20]. 
 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych podano w tablicy 3 i na rysunku 1 i 2. 
 Uziarnienie kruszywa powinno być tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywała maksymalną szczelność i 
urabialność przy minimalnym zużyciu cementu i wody. 
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Tablica 3.Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej. 

Sito o boku oczka 
kwadratowego (mm) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

Przechodzi przez sito 
(%) 

63 
31,5 
16 
8 
4 
2 
1 

0,5 
0,25 

0,125 

- 
100 

od 60 do 80 
od 40 do 65 
od 25 do 55 
od 20 do 45 
od 15 do 35 
od 7 do 20 
od 2 do 12 
od 0 do 5 

100 
od 60 do 85 
od 40 do 67 
od 30 do 55 
od 25 do 45 
od 20 do 40 
od 15 do 35 
od 8 do 20 
od 4 do 13 
od 0 do 5 

 
 Zawartość cementu powinna wynosić od 5 do 7% w stosunku do kruszywa i nie powinna przekraczać 130 kg/m3. 
 Zawartość wody powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według normalnej próby Proctora, zgodnie 
z PN-B-04481: 1988 [9] (duży cylinder, metoda II). 
 
 

Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm. 
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm. 
5.3. Właściwości chudego betonu. 
 Chudy beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 4. 

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu 

Lp. Właściwości Wymagania Badania według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach, MPa od 3,5 do 5,5 PN-B-06250 [10] 

2 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa od 6,0 do 9,0 PN-B-06250 [10] 

3 Nasiąkliwość, % m/m, nie więcej niż: 9 PN-B-06250 [10] 

4 
Mrozoodporność, zmniejszenie wytrzymałości, %, 
nie więcej niż: 

20 PN-B-06250 [10] 

 
5.4. Warunki przystąpienia do robót 
 Podbudowa z chudego betonu nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i wyższa 
niż 250 C oraz gdy podłoże jest zamarznięte.  
5.5. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod podbudowę z chudego betonu powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej 
 Mieszankę chudego betonu o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej należy wytwarzać w 
mieszarkach zapewniających ciągłość produkcji i gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. 
 Składniki mieszanki chudego betonu powinny być dozowane wagowo zgodnie z normą PN-S-96013:1997 [20 ]. 
 Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na  miejsce wbudowania, w sposób 
zabezpieczony przed segregacją i nadmiernym wysychaniem. 
5.7. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki betonowej 
 Układanie podbudowy z chudego betonu należy wykonywać układarkami mechanicznymi, poruszającymi się po 
prowadnicach. 
 Przy układaniu chudej mieszanki betonowej za pomocą równiarek konieczne jest stosowanie prowadnic. 
Wbudowanie za pomocą równiarek bez stosowania prowadnic, może odbywać się tylko w wyjątkowych wypadkach, 
określonych w SST i za zgodą inspektora nadzoru. 
 Podbudowy z chudego betonu wykonuje się w jednej warstwie o grubości od 10 do 20 cm, po zagęszczeniu. Gdy 
wymagana jest większa grubość, to do układania drugiej warstwy można przystąpić po odbiorze jej przez inspektora nadzoru. 
 Natychmiast po rozłożeniu i wyprofilowaniu mieszanki należy rozpocząć jej zagęszczanie. Powierzchnia 
zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój poprzeczny i jednolity wygląd. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 0,98 maksymalnego 
zagęszczenia określonego według normalnej próby Proctora zgodnie z PN-B-04481: 1988 [9], (duży cylinder metoda II). 
Zagęszczenie powinno być zakończone przed rozpoczęciem czasu wiązania cementu. 
 Wilgotność mieszanki chudego betonu podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z 
tolerancją + 10% i - 20% jej wartości. 
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5.8. Spoiny robocze 
 Wykonawca powinien tak organizować roboty, aby unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
podbudowy na całej szerokości koryta. 
 Jeżeli w dolnej warstwie podbudowy występują spoiny robocze, to spoiny w górnej warstwie podbudowy powinny 
być względem nich przesunięte o co najmniej 30 cm dla spoiny podłużnej i 1 m dla spoiny poprzecznej. 
5.9. Nacinanie szczelin 
 W początkowej fazie twardnienia betonu zaleca się wycięcie szczelin pozornych na głębokość około 1/3 jej grubości. 
 Szerokość naciętych szczelin pozornych powinna wynosić od 3 do 5 mm. Szczeliny te należy wyciąć tak, aby cała 
powierzchnia podbudowy była podzielona na kwadratowe lub prostokątne płyty. Stosunek długości płyt do ich szerokości 
powinien być nie większy niż od 1,5 do 1,0. 
 W przypadku przekroczenia górnej granicy siedmiodniowej wytrzymałości i spodziewanego przekroczenia 
dwudziestoośmiodniowej wytrzymałości na ściskanie chudego betonu, wycięcie szczelin pozornych jest konieczne. 

Alternatywnie można ułożyć na podbudowie warstwę antyspękaniową w postaci: 

 membrany z polimeroasfaltu, 

 geowłókniny o odpowiedniej gęstości, wytrzymałości, grubości i współczynniku wodoprzepuszczalności poziomej i 
pionowej, 

 warstwy kruszywa od 8 do 12 cm o odpowiednio dobranym uziarnieniu. 
5.10. Pielęgnacja podbudowy 
 Podbudowa z chudego betonu powinna być natychmiast po zagęszczeniu poddana pielęgnacji. Pielęgnacja powinna 
być przeprowadzona według jednego z następujących sposobów: 
a) skropienie preparatem pielęgnacyjnym posiadającym aprobatę techniczną, w ilości ustalonej w SST,  
b) przykrycie na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład co najmniej 30 cm i 

zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatr, 
c) przykrycie matami lub włókninami i spryskiwanie wodą przez okres 7 do 10 dni, 
d) przykrycie warstwą piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres  7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji podbudowy wymaga każdorazowej zgody inspektora nadzoru. 
 Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 do 10 dni pielęgnacji, a po 
tym czasie ewentualny ruch budowlany może odbywać się wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru. 
5.11. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być chroniona przed uszkodzeniami. 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą inspektora nadzoru, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 
powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch, na własny koszt.  
 Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy, uszkodzonej wskutek 
oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. 
 Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów deszczu, jeżeli wystąpi 
możliwość uszkodzenia podbudowy. 
 Podbudowa z chudego betonu musi być przed zimą przykryta co najmniej jedną warstwą mieszanki mineralno-
asfaltowej. 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu,  kruszywa oraz w przypadkach 
wątpliwych wody i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 Badania powinny obejmować wszystkie właściwości określone w punktach od 2.2 do 2.4 oraz w punktach 5.2 i 5.3 
niniejszej OST. 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania podbudowy z chudego betonu podano w tablicy  

6.3.2. Właściwości kruszywa 

 Właściwości kruszywa należy określić przy każdej zmianie rodzaju kruszywa i dla każdej partii. Właściwości 
kruszywa powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-S-96013:1997[20]. 
 
Tablica 5. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów przy wykonywaniu podbudowy 
 chudego betonu 
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  Częstotliwość badań 

Lp. Wyszczególnienie badań Minimalne ilości 
badań na 

dziennej działce 
roboczej 

Maksymalna po- 
wierzchnia 

podbu- 
dowy na jedno 

badanie  

1 Właściwości kruszywa  
dla każdej partii kruszywa i przy 

każdej zmianie kruszywa 

2 
Właściwości wody dla każdego wątpliwego źródła 

3 
Właściwości cementu dla każdej partii 

4 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 600 m2 

5 Wilgotność mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

6 Zagęszczenie mieszanki chudego betonu 2 600 m2 

7 Grubość podbudowy z chudego betonu 2 600 m2 

8 Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie chudego betonu;            
po   7 dniach 
                        po 28 dniach 

 
3 próbki 
3 próbki 

 

400 m2 

9 Oznaczenie nasiąkliwości chudego betonu w przypadkach wątpliwych 

10 Oznaczenie mrozoodporności chudego betonu i na zlecenie inspektora nadzoru 

6.3.3. Właściwości wody 

 W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250:1988 [18]. 

6.3.4.  Właściwości cementu 

 Dla każdej dostawy cementu należy określić właściwości podane w tablicy 2. 

6.3.5. Uziarnienie mieszanki mineralnej 

 Próbki do badań należy pobierać z wytwórni po wymieszaniu kruszyw, a przed podaniem cementu. Badanie należy 
wykonać zgodnie z normą PN-B-06714-15:1991 [11]. 
 Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna być zgodna z receptą. 
 
6.3.6. Wilgotność mieszanki chudego betonu 

 Wilgotność mieszanki chudego betonu powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej w recepcie z tolerancją 
+ 10%, - 20% jej wartości. 

6.3.7. Zagęszczenie podbudowy z chudego betonu 

 Mieszanka chudego betonu powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 
0,98 maksymalnego zagęszczenia laboratoryjnego oznaczonego zgodnie z normalną próbą Proctora (metoda II), według PN-
B-04481:1988 [9]. 

6.3.8. Grubość podbudowy z chudego betonu 

 Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu. Grubość podbudowy powinna być zgodna z 

dokumentacją projektową z tolerancją   1 cm. 

6.3.9. Wytrzymałość na ściskanie chudego betonu 

 Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości 16,0 cm. Próbki do badań 
należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w świeżo rozłożonej warstwie. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i 
przechowywać zgodnie z normą PN-S-96013: 1997 [20]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach i trzy po 28 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w tablicy 4. 

6.3.10. Nasiąkliwość i mrozoodporność chudego betonu 

 Nasiąkliwość i mrozoodporność określa się po 28 dniach dojrzewania betonu, zgodnie z normą PN-B-06250:1988 
[10]. 
 Wyniki badań powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w  tablicy 4. 
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6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych podbudowy z chudego betonu 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów 

  Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podaje  tablica 6. 

Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i  pomiarów wykonanej podbudowy z chudego 
 betonu 

Lp. 
Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość  

badań i  pomiarów 

1 Szerokość podbudowy 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna 
w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą  
na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Dla autostrad i dróg ekspresowych co 25 m, 

6 Ukształtowanie osi w planie*) dla pozostałych dróg co 100 m 

7 Grubość podbudowy w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 100 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowanie osi w planie należy wykonać w punktach głównych łuków 
poziomych. 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

 Szerokość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją +10 cm, 5 cm. 
 Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa o co najmniej 25 cm od szerokości 
warstwy na niej układanej lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
6.4.3. Równość podbudowy 
 Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-
04 [23].  
 Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą.  
 Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

 9 mm dla podbudowy zasadniczej, 

 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 

 Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  
0,5 %. 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 

 Rzędne wysokościowe podbudowy powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją +1 cm, 2 cm. 

6.4.6. Ukształtowanie osi w planie 

 Oś podbudowy w planie powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją  3 cm dla autostrad i dróg 

ekspresowych i  5 cm dla pozostałych dróg. 

6.4.7. Grubość podbudowy 

 Grubość podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową z tolerancją: 

 dla podbudowy zasadniczej  1 cm, 

 dla podbudowy pomocniczej +1 cm, 2 cm. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót zgodnie z zapisami umowy. 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z postanowieniami umowy. 

9. przepisy związane 

9.1. Normy 
1. PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymałości 
2. PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu 
3. PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiązania               i stałości objętości 
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4. PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznaczanie stopnia zmielenia 
5. PN-EN 197-1:2002 Cement.Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 
6. PN-EN 206-1:2000 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja               i zgodność 

 
  7. PN-EN 480-11:2000 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki 

porów powietrznych w stwardniałym betonie 
  8. PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania 
  9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne 
10. PN-B-06250:1988 Beton zwykły 
11. PN-B-06714-15:1991  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
12. PN-B-06714-37:1980 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego 
13. PN-B-06714-39: 1978 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu żelazawego 
14. PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; żwir i mieszanka 
15. PN-B-11112: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek 
17. PN-B-23004: 1988 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztuczne. Kruszywa z żużla wielkopiecowego 

kawałkowego 
18. PN-B-32250: 1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-P-01715 : 1985 Włókniny. Zestawienie wskaźników technologicznych i użytkowych oraz metod badań 
20. PN-S-96013 : 1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z chudego betonu. Wymagania i badania 
21. PN-S-96014 : 1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnię 

ulepszoną. 
22. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
23. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 

9.2. Inne dokumenty 
24. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa, 1997 

25.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych, IBDiM, Warszawa, 2001 

26.  WT/MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie rozdrobnionego surowca 
skalnego przeznaczonych do nawierzchni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 
 
 

Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, 
przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu 
poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem i odbiorem 
nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 
 Betonową kostkę brukową stosuje się do nawierzchni: 

 jezdni z kostki  betonowej o rustykalnym wyglądzie o wymiarach 12x12 cm, 12x18 cm, 18x18 cm, 12x24 cm, 18x24 cm i 
grubości 8 cm koloru grafitowego, 

 stanowisk postojowych z kostki betonowej o rustykalnym wyglądzie o wymiarach 12x12 cm, 12x18 cm, 18x18 cm, 12x24 
cm, 18x24 cm i grubości 8 cm koloru grafitowego (miejsca postojowe należy wyznaczyć za pomocą kostki w kolorze 
szarym), 

 chodnika z kostki betonowej o rustykalnym wyglądzie o wymiarach 12x12 cm, 12x18 cm, 18x18 cm, 12x24 cm, 18x24 cm 
i grubości 8 cm koloru szarego.  

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy ścieralnej 
nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub 
dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

1.4.2. Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, charakteryzujący się stałym lub 
zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 1,0 m. 

1.4.3. Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 

1.4.4. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od terenów nie przeznaczonych  
do komunikacji. 

1.4.5. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia odkształceń 
temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” [5] pkt 2. 
2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

 Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu producenta: 
1.  odmianę: 

a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu), 
b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej (górnej) zwykle barwionej 

grubości min. 4 mm, 
2.  barwę: 

a) kostka szara, z betonu niebarwionego, 
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3.  wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta (przykłady podano w załączniku 1), 
4.  wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 

c) grubość: od 40 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubościami są: 60 mm,         80 mm i 100 mm (zalecane 
grubości kostek podano w załączniku 2). 
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  Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz umożliwiały wykonanie 
warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów w trakcie ich wbudowywania w 
nawierzchnię. 

 Kostki mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi 
krawędziami górnymi. 

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, ulic, 
chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1. 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na zewnętrznych 
nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Lp. Cecha 
Załączni
k normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary   

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 
zadeklarowanych wymiarów 
kostki, 
grubości                            < 100 
mm 
                                          ≥ 100 
mm 

C Długość   szerokość   
grubość 

 
± 2            ± 2            ± 3 
± 3            ± 3            ± 4 

Różnica 
pomię-dzy 
dwoma po-
miarami gru-
bości, tej 
samej kostki, 
powinna być 
≤ 3 mm 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli maksymalne wymiary kostki           
> 300 mm), przy długości 
pomiarowej 
                                             300 
mm 
                                             400 
mm 

C Maksymalna (w mm) 
wypukłość                      wklęsłość 

 
1,5                                    1,0 
2,0                                    1,5 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na 
zamrażanie/rozmraża-nie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D) 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 
1,0 kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik 
< 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu 

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 
MPa. Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie 
powinien wykazywać obciążenia niszczącego 
mniejszego niż 250 N/mm długości rozłupania 

2.3 Trwałość   (ze względu na 
wytrzyma-łość) 

F Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania 
pktu 2.2 oraz istnieje normalna konserwacja 

2.4 Odporność na ścieranie (wg klasy 
3  

G i H Pomiar wykonany na tarczy 

 oznaczenia H normy)  szerokiej ściernej,              
wg zał. G normy – 

badanie 
podstawowe 

Böhmego, 
wg zał. H mormy – 

badanie alternatywne 

   ≤ 23 mm ≤20 000mm3/5000 
mm2  

2.5 Odporność na 
poślizg/poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifo-wana lub polerowana – zadawalająca 
odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania 
wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
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pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 
przyrządem do badania tarcia) 

 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć 
rys i odprysków, 

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych, 

c) ewentualne wykwity nie są uważane za 
istotne 

3.2 
 
 
 
 

3.3 

Tekstura 
 
 
 
 
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały 
element) 
 

J a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze 
– producent powinien opisać rodzaj 
tekstury, 

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, 
zatwierdzoną przez odbiorcę, 

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury 
lub zabarwienia, spowodowane 
nieuniknionymi zmianami we 
właściwościach surowców i zmianach 
warunków twardnienia nie są uważane za 
istotne 

 
 W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 
wewnętrznych nie narażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio dostosować do 
ustaleń PN-EN-1338 [2]. 
 Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 
(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie 
może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, 
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w początkowym okresie 
eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych występujących w betonie i zanikają w trakcie 
użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek 

  Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być składowane na otwartej przestrzeni, przy czym 
podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 
 2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 
a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię 

 piasek naturalny wg PN-EN 13242:2004 [3], 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
b) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię 

 mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 
cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom  
PN-EN 1008:2004 [4], 

c) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowej 

 piasek naturalny spełniający wymagania PN-EN 13242:2004 [3], 

 piasek łamany (0,0752) mm wg PN-EN 13242:2004 [3], 
d) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  
e) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub 
syntetyczne masy uszczelniające (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat 
technicznych, względnie odpowiadających wymaganiom OST D-05.03.04a  [12], 

 do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę cementowo-piaskową 1:8 z 
materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, powinno 
odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed 
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 dni w 

miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, podanego przez producenta, 
w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach 
magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie 
o liczbie warstw 12 (dla worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania. 
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 
 Jeśli dokumentacja projektowa, ST lub inspektor nadzoru nie ustalą inaczej, to do obramowania nawierzchni z kostek 
można stosować: 
a) krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13], 
b) obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15], 
c) krawężniki kamienne wg SST D-08.01.02 [14]. 
 Przy krawężnikach mogą występować ścieki wg OST D-08.05.00 [16]. 
 Krawężniki, obrzeża i ścieki mogą być ustawiane na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spełniających wymagania wg 2.3 a             i   2.3 b, 
b) ławach żwirowych, tłuczniowych lub betonowych, spełniających wymagania wg SST D-08.01.01 [13], 08.01.02 [14],  D-

08.03.01  [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych. 
 Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.  
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej 
 Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom właściwej OST 
lub innym dokumentom zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 3. 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
  Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się: 
a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i chwytaka sterowanego 

hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym 
układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. 

 Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). 
 Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 
elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 
 Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadać wymaganiom właściwych OST, 
wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST 
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
 Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 Do wypełniania szczelin dylatacyjnych należy stosować sprzęt odpowiadający wymaganiom  OST D-05.03.04a [12]. 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 4. 
4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
 Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po osiągnięciu 
przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed 
przemieszczaniem się i uszkodzeniem. 
 Jako środki transportu wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, 
którymi można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać również dźwigi 
samochodowe. 
 Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed 
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), 
tak aby masa palety z kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 
odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. 
 Krawężniki i obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 
układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na podkładkach 
drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i 
uszkodzeniem w czasie transportu. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
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zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 

Cement w workach może być przewożony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami 
transportu, w sposób nie powodujący uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, 
po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 warstw. 
Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń do poziomego i pionowego 
przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w zbiornikach transportowych (np. wagonach, 
samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas 
transportu. Środki transportu powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu.  

Zalewę lub masy uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 
fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 
 Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej OST. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 5. 
5.2. Podłoże i koryto 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed nadmiernym 
zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami oraz 
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 [6].   
 Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową. 
5.3. Konstrukcja nawierzchni 
 Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji nawierzchni 
podają załączniki 3 i 4). 
 Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 
a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie, 
b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki cementowo-
piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 
1. wykonanie podbudowy, 
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
4. ułożenie kostek z ubiciem, 
5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie występują 
zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin piaskiem. 
5.4. Podbudowa 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być zgodny z 
dokumentacją projektową. 
 Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST, np.: 

a) D-04.01.0104.03.01 „Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie” [6], 

b) D-04.04.0004.04.03 „Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie” (z kruszywa naturalnego lub łamanego) [7], 
c) D-04.04.04 „Podbudowa z tłucznia kamiennego” [8], 

d) D-04.05.0004.05.04 „Podbudowy i ulepszone podłoże z gruntów lub kruszyw  stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi” 
[9], 

e) D-04.06.01 „Podbudowa z chudego betonu” [10], 
f) D-04.06.01b „Podbudowa z betonu cementowego” [11]. 
 Inne rodzaje podbudów powinny odpowiadać wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub indywidualnie 
opracowanym ST zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. 
5.5. Obramowanie nawierzchni 
 Rodzaj obramowania nawierzchni powinien być zgodny z dokumentacją projektową lub ST. 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiały do wykonania obramowań powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w pkcie 2.4. 
 Ustawianie krawężników, obrzeży i ew. wykonanie ścieków przykrawężnikowych powinno być zgodne z 
wymaganiami zawartymi w SST D-08.01.01 [13], 08.01.02 [14], D-08.03.01 [15] i D-08.05.00 [16]. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni z kostki. Przed ich 
ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej 
lokalizacji krawężników lub obrzeży. 
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5.6. Podsypka 
 Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. 

 Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 35 
cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę powinny być zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 

grubości podsypki nie powinny przekraczać  1 cm. 
 Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub 
zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. 
 Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 
Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na uprzednio zwilżonej 
podbudowie, przy zachowaniu: 

 współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35, 

 wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 
 W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 
rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. Rozścielenie podsypki 
cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być 
wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. 
 Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją 
polać wodą w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może 
wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. 
 Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania 
cementu w podsypce. 
5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania 

 Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz deseń ich układania (przykłady 
podano w zał. 5) powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST, a w przypadku braku wystarczających ustaleń 
Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania inspektorowi nadzoru. Przed ostatecznym 
zaakceptowaniem kształtu, koloru, sposobu układania i wytwórni kostek, inspektor nadzoru może polecić Wykonawcy ułożenie 
po 1 m2 wstępnie wybranych kostek, wyłącznie na podsypce piaskowej. 

5.7.2. Warunki atmosferyczne 

 Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się wykonywać przy temperaturze 
otoczenia nie niższej niż +5oC. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach 
od 0oC do +5oC, przy czym jeśli w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym 
przewodnictwie ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek 

 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. Na większym fragmencie 
robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie 
wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. 
 Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem 
kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie 
kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka 
mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania 
mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 
ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być 
dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne zawsze musi być 
wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza 
się. 
 Powierzchnia kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm powyżej korytek ściekowych 
(ścieków). 
 Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać elementy kostkowe 
wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W 
przypadku potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 
specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie 
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około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. 
Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć 
wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek 

 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa 
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 
 Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane przez ubijanie w kierunku 
wzdłużnym kostki. 
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

 Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
 W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy dłuższymi 
bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami miał kierunek 
odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. 
 Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić: 
a) piaskiem, spełniającym wymagania pktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej, 
b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-

piaskowej. 
 Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, po obfitym 
polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi. 
 Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób zapewniający jej wystarczającą 
płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub 
rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona 
wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. 
 Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny 
dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po cemencie itp. 
 Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy 
to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami układania. 

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne 

 W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-
piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST 
względnie nie większych niż co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń 
wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. Szczeliny te 
powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób wypełnienia szczelin powinien 
odpowiadać wymaganiom OST D-05.03.04a [12]. 
 Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności 
podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się 
wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 
5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 
 Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku bezpośrednio po 
jej wykonaniu. 
 Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-piaskową, po jej 
wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 
7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15oC) do          3 tygodni (w porze 
chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku. 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (aprobaty 
techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.), 

 wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkcie 2, 

 sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych. 
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 Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
6.3. Badania w czasie robót 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. 
Wyszczególnienie 
badań i pomiarów 

Częstotliwość badań 
Wartości 

dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg SST D-04.01.01 [6]  

2 Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycznych, 
wymienionych w pkcie 5.4 

 

3 Sprawdzenie obramowania nawierzchni wg SST D-08.01.01a [13];                  
D-08.01.02 [14]; D-08.03.01 [15];           
D-08.05.00 [16] 

 

4 Sprawdzenie podsypki (przymiarem 
liniowym lub metodą niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 punktach 
dziennej działki roboczej: grubości, 
spadków i cech konstrukcyjnych w 
porównaniu z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacją 

Wg pktu 5.6; 
odchyłki od 
projektowanej 

grubości 1 cm 

5 Badania  wykonywania  nawierzchni  z kostki  

 a) zgodność z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

- 

 b) położenie osi w planie (sprawdzone 
geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Przesunięcie od 
osi projektowa-
nej do 2 cm 

 c) rzędne wysokościowe (pomierzone 
instrumentem pomiarowym) 

Co 25 m w osi i przy krawędziach 
oraz we wszystkich punktach cha-
rakterystycznych 

Odchylenia:       
+1 cm; -2 cm 

 d) równość w profilu podłużnym łatą 
czterometrową) 

Jw. Nierówności do 8 
mm 

 e) równość w przekroju poprzecznym 
(sprawdzona łatą profilową z po-
ziomnicą i pomiarze prześwitu kli-
nem cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą niwela-
cji) 

Jw. Prześwity mię-
dzy łatą a po-     
wierzchnią do         
8 mm 

 f) spadki poprzeczne (sprawdzone 
me-todą niwelacji) 

Jw. Odchyłki od do-
kumentacji pro-
jektowej do 0,3% 

 g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 
przymiarem liniowym) 

Jw. Odchyłki od sze-
rokości projekto-

wanej do  5 cm 

 h) szerokość i głębokość wypełnienia 
spoin i szczelin (oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po wykrusze-
niu dług. 10 cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych dziennej 
działki roboczej 

Wg pktu 5.7.5 

 i) sprawdzenie koloru kostek i desenia 
ich ułożenia 

Kontrola bieżąca Wg dokumenta-
cji projektowej 
lub decyzji Inży-
niera 

 
 
 
6.4. Badania wykonanych robót 
 Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 
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Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, ścieków 

Wizualne sprawdzenie jednorodności 
wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów 
kostek, spękań, plam, deformacji, wy-kruszeń, 
spoin i szczelin 

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 
m i w punktach charakterystycznych 
(dopuszczalne przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

Co 25 m i we wszystkich  punktach 
charakterystycznych (wg metod i do-
puszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. 
od 5c do 5g) 

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin 
w nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, 
obrzeżami, ściekami oraz wypełnienie spoin i 
szczelin 

Wg pktu 5.5 i 5.7.5 

 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Odbiór robót zgodnie z zapisami umowy. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

 przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta, 

 ewentualnie wykonanie podbudowy, 

 ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki, 

 wykonanie podsypki pod nawierzchnię, 

 ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
  
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami umowy. 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

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

powszechnego użytku 
2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 
3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w 

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można 
stosować PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 
drogowych. Żwir i mieszanka, PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane 
do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne 
do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

9.2. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
5. D-M-00.00.00 Wymagania ogólne 
6. D-04.01.0104.03.01 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie 

7. D-04.04.0004.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie 

8. D-04.04.04 Podbudowa z tłucznia kamiennego 
9. D-04.05.0004.05.04 Podbudowy i ulepszone podłoża z gruntów lub kruszyw 

stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi 
10. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 
11. D-04.06.01b Podbudowa z betonu cementowego 
12. D-05.03.04a Wypełnianie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego 
13. D-08.01.01a Ustawianie krawężników betonowych 
14. D-08.01.02a Ustawianie krawężników kamiennych 
15. D-08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe 
16. D-08.05.00 Ścieki 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i 
rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.  
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem 
krawężników: 

 betonowych na ławie betonowej z oporem lub zwykłej. 
Zakres SST obejmuje ułożenie:  

 krawężnika betonowego przejazdowego 15x22x100 cm na ławie betonowej C12/15, 

 krawężnika betonowego wystającego 15x30x100 cm na ławie betonowej C12/15, 

 opornika betonowego 12x25x100 cm na ławie betonowej C12/15. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla pieszych, pasy dzielące, wyspy 
kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są: 
      krawężniki betonowe, 
      piasek na podsypkę i do zapraw, 
      cement do podsypki i zapraw, 
      woda, 
      materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 

2.3. Krawężniki betonowe 
 Wymagania techniczne stawiane krawężnikom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec krawężnika betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania w warunkach kontaktu z solą odladzającą w 
warunkach mrozu 

Lp. 
Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 
1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek 

od wymiarów nominalnych, z 
dokładnością do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie Badanie 
należy przeprowadzić na 8 szt. 

F Klasa 
wytrz. 

3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

6,0 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 

 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione 
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wytrzymałość są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

   Klasa 
odporności 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie alternatywne 

   4 ≤ 18000 mm3/5000 mm2 

2.5 Nasiąkliwość E ≤ 5 % - wg PN-EN 13369 

2.6 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I a) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia), 

c) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach 
użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały okres 
użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu. 

 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J a) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
b) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 
c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J a) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien 
określić rodzaj tekstury, 

b) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

c) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J a) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
b) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez 

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
c) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, 
nie są uważane za istotne 

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom [5], a do zaprawy cementowo-
piaskowej [4]. 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej 
niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom [7]. 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom [8]. 
2.5. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla: 
a)     ławy betonowej - beton klasy C12/15 wg [2], 
2.6. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-
04 [10] lub aprobaty technicznej. 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu: 
      betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
      wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
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  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku 
jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 
warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [9]. 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 
wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. 
 Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w 
warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek. 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
5.3. Wykonanie ław 

5.3.1. Ława betonowa 

 Ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy gruntach sypkich należy stosować 
szalowanie. 
 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie 
powinien być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie z wymaganiami [3], przy czym należy 
stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 

 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze 
względu na „wyrobienie” ścieku)  może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 

 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 do 5 cm po zagęszczeniu. 

5.4.3. Wypełnianie spoin 

 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy wypełnić żwirem, piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 
stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 
m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami [6]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
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oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 

 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów w pkt 2. 

6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 

 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 

 Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z pkt 5.2. 

6.3.2. Sprawdzenie ław 

 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a)     Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą 

wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje wymiarów 

wynoszą: 

 - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 

 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100 m ławy, trzymetrowej 

łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku nie mogą wykazywać śladu 

urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać  2 cm na każde 100 m wykonanej 
ławy. 

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 

 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

a)     dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m 
ustawionego krawężnika, 

b)    dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na 
każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c)     równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 100 m krawężnika, 
trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 
d)    dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Odbiór robót zgodnie z zapisami umowy. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykonanie koryta pod ławę, 
      wykonanie ławy, 
      wykonanie podsypki. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami umowy. 
9. przepisy związane 

9.1. Normy 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-EN 206-1:2003P Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-EN 13139:2003P Kruszywa do zapraw 
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  5. PN-EN 12620+A1:2010P Kruszywa do betonu. 
  6. PN-EN 991:1999P Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze. 

10. PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

11. PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów 
produkcji betonu. 

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
13. 
14.  

BN-74/6771-04 
PN-EN 1340:2004/AC:2007 

Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań 

9.2. Inne dokumenty 
15.  Katalog powtarzalnych elementów drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, 
przebudowy i rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu 
poznańskiego.  
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża 
chodnikowego 8*30*100.  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub dwustronnie ciągi 
komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  i definicjami podanymi 
w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 2. 
2.2. Stosowane materiały 
Materiałami stosowanymi są: 
      obrzeża odpowiadające wymaganiom PN-EN 1340, 
      żwir lub piasek do wykonania ław, 
      cement wg PN-B-19701 [6], 
      piasek do zapraw wg  [3]. 

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja 
Wymagania techniczne stawiane obrzeżom betonowym określa PN-EN 1340 w sposób przedstawiony w tablicy 1. 
Tablica 1. Wymagania wobec obrzeża (krawężnika) betonowego, ustalone w PN-EN 1340:2004 do stosowania w warunkach 
kontaktu z solą odladzającą w warunkach mrozu 

Lp. Cecha Załącznik Wymagania 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Wartości dopuszczalnych odchyłek 
od wymiarów nominalnych, z 
dokładnością do milimetra 

C Długość: ± 1%, ≥ 4 mm i ≤ 10 mm 
Inne wymiary z wyjątkiem promienia: 
- dla powierzchni: ± 3%, ≥ 3 mm, ≤ 5 mm, 
- dla innych części: ± 5%, ≥ 3 mm,  ≤ 10 mm 

1.2 Dopuszczalne odchyłki od 
płaskości i prostoliniowości, dla 
długości pomiarowej 

300 mm 
400 mm 
500 mm 
800 mm 

C  
 
 
± 1,5 mm 
± 2,0 mm 
± 2,5 mm 
± 4,0 mm 

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne 

2.1 Odporność na zamrażanie/ 
rozmrażanie z udziałem soli 
odladzających 

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2, przy czym każdy 
pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2 

2.2 Wytrzymałość na zginanie Badanie 
należy przeprowadzić na 8 szt. 

F Klasa 
wytrz. 

3 

Charakterystyczna 
wytrzymałość, MPa 

6,0 

Każdy pojedynczy 
wynik, MPa 

 4,8 

2.3 Trwałość ze względu na 
wytrzymałość 

F Krawężniki mają zadawalającą  trwałość (wytrzymałość) jeśli spełnione 
są wymagania pktu 2.2 oraz poddawane są normalnej konserwacji 

2.4 Odporność na ścieranie H  Odporność przy pomiarze na tarczy 

   Klasa 
odporności 

Böhmego, 
wg zał. H normy – badanie alternatywne 

   4 ≤ 18000 mm3/5000 mm2 
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2.5 Nasiąkliwość E ≤ 5 % - wg PN-EN 13369 

2.6 Odporność na poślizg/ 
poślizgnięcie 

I d) jeśli górna powierzchnia krawężnika nie była szlifowana i/lub 
polerowana – zadawalająca odporność, 

e) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości odporności na 
poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym przyrządem do badania 
tarcia), 

f) trwałość odporności na poślizg/poślizgnięcie w normalnych warunkach 
użytkowania krawężnika jest zada-walająca przez cały okres 
użytkowania, pod warunkiem właściwego utrzymywania i gdy na 
znacznej części nie zostało odsłonięte kruszywo podlegające 
intensywnemu polerowaniu. 

 

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd J d) powierzchnia krawężnika nie powinna mieć rys i odprysków, 
e) nie dopuszcza się rozwarstwień w krawężnikach dwuwarstwowych 
f) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne 

3.2 Tekstura J d) krawężniki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent powinien 
określić rodzaj tekstury, 

e) tekstura powinna być porównana z próbkami dostarczonymi przez 
producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 

f) różnice w jednolitości tekstury, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwości surowców i warunków twardnienia, nie są 
uważane za istotne 

3.3 Zabarwienie J d) barwiona może być warstwa ścieralna lub cały element, 
e) zabarwienie powinno być porównane z próbkami dostarczonymi przez 

producenta, zatwierdzonymi przez odbiorcę, 
f) różnice w jednolitości zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 

zmianami właściwości surowców lub warunków dojrzewania betonu, 
nie są uważane za istotne 

2.4. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir i piasek do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom [5]. 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom podanym w SST D-08.01.01 
„Krawężniki betonowe” pkt 2. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 
wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu. 
4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w SST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1]. 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. 
konstrukcji szalunku. 
5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, 
o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem 
i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej 
powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
 Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową 
w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną 
głębokość. 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia 
betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i 
policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary 
długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, 
zgodnie z ustaleniami [4]. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki 
oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów 
wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 
6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)    podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3, 
c)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach: 

      linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 

      niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
      wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną 

głębokość. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Odbiór robót zgodnie z zapisami umowy. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
      wykonane koryto, 
      wykonana podsypka. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z zapisami umowy. 
9. przepisy związane 

Normy 
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
2. PN-EN 206-1:2003P Beton Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
3. PN-EN 13139:2003P Kruszywo do zapraw 
4. PN-EN 991:1999P Oznaczanie wymiarów prefabrykowanych elementów zbrojonych z 

autoklawizowanego betonu komórkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o 
otwartej strukturze. 

5. PN-EN 13043:2004P Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na 
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu. 

7. PN-EN 197-1:2012P Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania 

9. 
 

10. 

BN-80/6775-03/04 
 
PN-EN 1340 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
Krawężniki betonowe – Wymagania i metody badań 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej dotyczy remontu, zmiany sposobu użytkowania, przebudowy i 
rozbudowy zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych OST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 

 zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach, 

 sadzeniem drzew i krzewów na terenie płaskim i na skarpach. 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój. 

1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 

1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny. 

1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewień zgodna z naturalnymi cechami wzrostu. 

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 
2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną. 

1.4.6. Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie 
przewodnika celem uzyskania wielopędowości. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 2. 
2.2. Ziemia urodzajna 
 Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki: 

 ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie 
przekraczających 2 m wysokości, 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, przerośnięta korzeniami, 
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

2.3. Ziemia kompostowa 
 Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych 
i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w 
pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu. 
 Kompost fekaliowo-torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami bytowymi z 
osadników, z osiedli mieszkaniowych. 
 Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako komponent do 
wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1]. 
  Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z 
oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory sosnowej może być stosowany jako 
nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą. 
2.4. Materiał roślinny sadzeniowy 
2.4.1. Drzewa i krzewy 

 Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z normą PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], właściwie oznaczone, tzn. 
muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, wybór, wysokość pnia, numer normy. 
 Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla 
gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy: 

 pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany, 

 przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik, 

 system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować 
liczne korzenie drobne, 

 u roślin sadzonych z bryłą korzeniową, np. drzew i krzewów iglastych, bryła korzeniowa powinna być prawidłowo 
uformowana i nie uszkodzona, 

 pędy korony u drzew i krzewów nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych, 
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 pędy boczne korony drzewa powinny być równomiernie rozmieszczone, 

 przewodnik powinien być praktycznie prosty, 

 blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,  dopuszcza się 4 niecałkowicie zarośnięte blizny na przewodniku 
w II wyborze, u form naturalnych drzew. 

 Wady niedopuszczalne: 

 silne uszkodzenia mechaniczne roślin, 

 odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia, 

 ślady żerowania szkodników, 

 oznaki chorobowe, 

 zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych, 

 martwice i pęknięcia kory, 

 uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika, 

 dwupędowe korony drzew formy piennej, 

 uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej, 

 złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką. 
2.5. Nasiona traw 
 Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. 
 Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 
została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
2.6. Nawozy mineralne 
 Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu 
- N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 
3. sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu: 

 glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby, 

 wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników, 

 kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników, 

 sprzętu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gąsiennicowej, koparki), 
a ponadto do pielęgnacji zadrzewień: 

 pił mechanicznych i ręcznych, 

 drabin, 

 podnośników hydraulicznych. 
4. transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nasadzeń 
 Transport materiałów do zieleni drogowej może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy 
jakości transportowanych materiałów. 
 W czasie transportu drzewa i krzewy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem bryły korzeniowej lub korzeni 
i pędów. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach. 
 Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy 
zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny 
być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie 
suszy podlewać. 
5. wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2. Trawniki 
5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników 

 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 

 przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku do gazonów lub 
krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm), 

 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, 

 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
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 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz 
starannie wyrównana, 

 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić, 

 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 

 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 

 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 

 na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje inaczej, 

 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 

 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych 
warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować 
wału gładkiego, 

 mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST. 

5.2.2. Pielęgnacja trawników 

 Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm, 

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie 
przekraczała wysokości 10 do 12 cm, 

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego 
nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć pierwszą połowę października), 

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych odstępach czasu, przy czym 
częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku wysianej trawy, 

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy 
stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika. 

 Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy 
przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku: 

 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu, 

 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas. 
5.3. Drzewa i krzewy 
5.3.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów 

 Wymagania dotyczące sadzenia drzew i krzewów są następujące: 

 pora sadzenia - jesień lub wiosna, 

 miejsce sadzenia - powinno być wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacją projektową, 

 dołki pod drzewa i krzewy powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemią urodzajną, 

 roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się do 5 cm głębiej jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie 
utrudnia prawidłowy rozwój rośliny, 

 korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć, 

 przy sadzeniu drzew formy piennej należy przed sadzeniem wbić w dno dołu drewniany palik, 

 korzenie roślin zasypywać sypką ziemią, a następnie prawidłowo ubić, uformować miskę i podlać, 

 drzewa formy piennej należy przywiązać do palika tuż pod koroną, 

 wysokość palika wbitego w grunt powinna być równa wysokości pnia posadzonego drzewa, 

 palik powinien być umieszczony od strony najczęściej wiejących wiatrów. 

5.3.2. Pielęgnacja po posadzeniu 

 Pielęgnacja w okresie gwarancyjnym (w ciągu roku po posadzeniu) polega na: 

 podlewaniu, 

 odchwaszczaniu, 

 nawożeniu, 

 usuwaniu odrostów korzeniowych, 

 poprawianiu misek, 

 okopczykowaniu drzew i krzewów jesienią, 

 rozgarnięciu kopczyków wiosną i uformowaniu misek, 

 wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów, 

 wymianie zniszczonych palików i wiązadeł, 

 przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne  i formujące). 

5.3.3. Pielęgnacja istniejących (starszych) drzew i krzewów 

 Najczęściej stosowanym zabiegiem w pielęgnacji drzew i krzewów jest cięcie, które powinno uwzględniać cechy 
poszczególnych gatunków roślin, a mianowicie: 



 

262 
 

 sposób wzrostu, 

 rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, 

 konstrukcję korony. 
 Projektując cięcia zmierzające do usunięcia znacznej części gałęzi lub konarów, należy unikać ich jako 
jednorazowego zabiegu. Cięcie takie lepiej przeprowadzić stopniowo, przez 2 do 3 lat. 
 W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia: 
a) cięcia drzew dla zapewnienia bezpieczeństwa pojazdów, przechodniów lub mieszkańców, drzew rosnących na koronie 

dróg i ulic oraz w pobliżu budynków mieszkalnych. Dla uniknięcia kolizji z pojazdami usuwa się gałęzie zwisające poniżej 
4,50 m nad jezdnię dróg i poniżej 2,20 m nad chodnikami; 

b) cięcia krzewów lub gałęzi drzew ograniczających widoczność na skrzyżowaniach dróg; 
c) cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym 

a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. 
Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gałęzi; 

d) cięcia odmładzające krzewów, których gałęzie wykazują małą żywotność, powodują niepożądane zagęszczenie, zbyt duże 
rozmiary krzewu. Zabieg odmładzania można przeprowadzać na krzewach rosnących w warunkach normalnego 
oświetlenia, z odpowiednim nawożeniem i podlewaniem; 

e) cięcia sanitarne, zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych 
przez chorobę lub martwych; 

f) cięcia żywopłotów powinny być intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cięcie po posadzeniu powinno być możliwie 
krótkie i wykonywane na każdym krzewie osobno, dopiero w następnych latach po uzyskaniu zagęszczenia pędów, cięcia 
dokonuje się w określonej płaszczyźnie. Najczęściej stosowane są płaskie cięcia górnej powierzchni żywopłotu. 

5.3.4. Przesadzanie drzew starszych 

 Konieczność przesadzania drzew starszych (istniejących) wynika najczęściej tam, gdzie prowadzone są roboty 
modernizacyjne dróg i ulic. 
 Warunki przesadzania drzew starszych powinny być określone w SST i uwzględniać: 

 gatunek drzewa, 

 wiek i rozmiary drzewa, 

 przewidywaną masę drzewa i ziemi tworzącej bryłę korzeniową, 

 warunki transportu przesadzanych drzew, 

 warunki pielęgnacji po przesadzeniu. 
 Przesadzanie drzew starszych powinno się zlecać wykwalifikowanej firmie. 

5.3.5. Pielęgnacja drzew starszych po przesadzeniu 

 Pielęgnacja polega na następujących zabiegach: 

 uzupełnieniu strat wody przez staranne podlewanie, nie dopuszczając jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwłaszcza 
na glebach ciężkich (grunty spoiste). Nie stosuje się podlewania w czasie chłodnej i wilgotnej pogody, 

 ograniczeniu strat wody przez duże drzewa w czasie nagrzewania się pnia i konarów oraz działania wiatrów, poprzez 
stosowanie owijania pni i konarów (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarów emulsjami (np. 
emulsje parafinowe, lateksowe), 

 układaniu ściółki wokół świeżo przesadzonego drzewa, 

 usuwaniu chwastów. 

5.3.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy 

 W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, ulic, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, 
następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew. 
 Jeżeli istniejące drzewa nie będą wycinane lub przesadzane, to w SST powinny być określone warunki 
zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robót. 
6. kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
6.2. Trawniki 
 Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń, 

 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 

 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę, 

 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi, 

 ilości rozrzuconego kompostu, 

 prawidłowego uwałowania terenu, 

 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 gęstości zasiewu nasion, 
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 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania, 

 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy, 

 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł trawy. 
 Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), 

 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów. 
6.3. Drzewa i krzewy 
 Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu: 

 wielkości dołków pod drzewka i krzewy, 

 zaprawienia dołków ziemią urodzajną, 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc sadzenia, gatunków i odmian, odległości 
sadzonych roślin, 

 materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z normami: 
PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], 

 opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego, 

 prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, 

 odpowiednich terminów sadzenia, 

 wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu, 

 wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewów, 

 zasilania nawozami mineralnymi. 
 Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy: 

 zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową, 

 zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew i krzewów z dokumentacją projektową, 

 wykonania misek przy drzewach i krzewach, jeśli odbiór jest na wiosnę lub wykonaniu kopczyków, jeżeli odbiór jest na 
jesieni, 

 prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie 
nie naruszone), 

 jakości posadzonego materiału. 
7. ODBIÓR ROBÓT 

 Odbiór robót zgodnie z zapisami umowy. 
8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Zgodnie z zapisami umowy. 
9. przepisy związane 

1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
2. PN-R-67022 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste 
3. PN-R-67023 Materiał szkółkarski. Ozdobne drzewa i krzewy liściaste 
4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, kłącza i korzenie bulwiaste roślin ozdobnych 
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy 
6. BN-76/9125-01 Rośliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
1.1.1. Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót, które zostaną wykonane podczas REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO 
DWORU W SKRZYNKACH GMINA STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 
1.1.2. Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
1.3. Zakres Robót objętych ST 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
1.3.1. Roboty konstrukcyjne. 
1.3.2. Izolacje, pokrycie dachu  zabezpieczenia przeciwpożarowe konstrukcji dachu. 
1.3.3. Przyłącza wod-kan, instalacje wod-kan, gaz. 
1.3.4. Instalacja grzewcza. 
1.3.5. Instalacje elektryczne  
1.3.6. Roboty wykończeniowe. 
1.3.7. Roboty elewacyjne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

1.4.1. Dziennik Budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy inspektorem nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
1.4.2. Inspektor nadzoru – 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.. 
1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
1.4.4. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
inspektora nadzoru. 
1.4.5. Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, 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. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem Robót. 
1.4.8. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
1.4.9. Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu 
budowy. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa która zostanie przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy: 
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę: 

Wykonawca we własnym zakresie opracuje projekty wielobranżowe  powykonawcze, geodezyjną dokumentację powykonawczą obiektu w ilości 
uzgodnionej z inspektorem nadzoru. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią część umowy, a wymagania 
określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów 
lub opuszczeń w Dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to 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 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia, projekt zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy z. 
uwzględnieniem sąsiednich posesji. Projekt zabezpieczenia powinien zawierać szczegółowe opisy obecnego stanu sąsiednich posesji (potwierdzone przez właścicieli), 
na które może oddziaływać transport budowlany Wykonawcy, proponowane przez Wykonawcę środki odnowne dla tych posesji lub zakres robót naprawczych do 
wykonania przez Wykonawcę po zakończeniu Robót. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspektora 
nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Wykonawca 
dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z inspektorem 
nadzoru. 
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób 
uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w ofertę. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z  
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały 
aprobatę techniczną, wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 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 Zamawiający. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie 
Budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców okolicznych budynków. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. Wykonawca przed rozpoczęciem Robót w strefach 
pracy ciężkiego sprzętu jest zobowiązany do sporządzenia inwentaryzacji i oceny stanu technicznego istniejących budynków, dla uniknięcia ewentualnych 
roszczeń zainteresowanych stron. Koszt wykonania w/w opracowań powinien być ujęty w cenie za organizację Placu Budowy. Wszelkie koszty uszkodzenia 
budynków w trakcie prowadzonych Robót budowlanych ponosi Wykonawca. 
inspektor nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących 
korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani inspektora nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one 
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. 
Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał inspektora nadzoru. inspektora nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały 
usunięte z terenu budowy. 

 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w ofercie. 

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania 
Potwierdzenia Zakończenia przez inspektora nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby zagospodarowanie terenu oraz budynek lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie 
później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w 
jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień, podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, 
nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, 
obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez inspektora nadzoru. 

1.5.13. Równoważność norm i przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono 
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 
Wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia. 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie 
budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić inspektora nadzoru i postępować zgodnie z jego poleceniami.  

1.5.15. Czasowe zajęcie terenu poza liniami rozgraniczającymi 
Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia kosztów czasowego zajęcia terenu dla celów wykonania Robót poza liniami rozgraniczającymi wraz z kosztami 
prawnymi i opłatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbędnych uzgodnień z właścicielami terenu oraz do przywrócenia do stanu pierwotnego. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 



 

267 
 

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

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy i złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
Jeśli inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 
odpowiednio przewartościowany (skorygowany) 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, usunięciem i niezapłaceniem. 

2.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 
powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z 
uwagi na wykonanie badań wymaganych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez inspektora 
nadzoru inspektora nadzoru. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru. 

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt będący 
własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 
i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na 
oś i innych parametrów technicznych. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest do budowy stanowisk służących do mycia kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne i dojazdowe wokół Placu 
Budowy. W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji Robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
Robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę, na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych 
Wykonawcy na piśmie przez inspektora nadzoru. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 
umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru 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 nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez inspektora nadzoru pod groźbą zatrzymania Robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

. 
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, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy inspektorowi 
nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy 
pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do Robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Pobieranie próbek 

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

6.3. 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. 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi 
nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  
inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
2. 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 w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie 
spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.6. Dokumenty budowy 
(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 jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i inspektora 
nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
-datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
-datę uzgodnienia przez inspektora nadzoru harmonogramów Robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
-przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, 
-uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
-daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  i 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 sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 
-dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. Decyzje inspektora 
nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy 
obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

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

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

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

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

7.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 



 

269 
 

c) odbiorowi końcowemu.  
7.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje 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. 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym 
Robót. Odbioru Robót dokonuje inspektor nadzoru. 

7.4. Odbiór końcowy 
7.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy 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 nadzoru. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy 

7.4.2. 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. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Recepty i ustalenia technologiczne. 
4. Dzienniki Budowy (oryginał). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. 
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. 
7. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych  

zgodnie z ST. 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawa płatności zgodnie z umową. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE I STANDARDY 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) 
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. 
Dz.U. 2015 poz. 1422 
–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. 
Nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
-Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 06.02.2003 roku (Dz.U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych 
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Szczegółowe specyfikacje techniczne SSB 1 

Dla REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH 

GMINA STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 

PODŁOŻE I PODBUDOWA 

 
 

Wstęp ogólny 

Niniejsze szczegółowe specyfikacje stanowią uzupełnienie dla robót branżowych specyfikacji ogólnej tyczącej  REMONT , ZMIANA SPOSOBU 
UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA STĘSZEW PLAC PARKOWY 
1Dotyczą one układu komunikacyjnego przy  hali widowiskowo-sportowej, w nawiązaniu do układu otaczającego . Obejmują wykonanie sytuacyjno – 
wysokościowe i rozwiązania konstrukcyjne poszczególnych płaszczyzn komunikacyjnych. I tak: 

- podbudowy pod nawierzchnie sportowe 
Podstawę opracowania stanowi branżowa dokumentacja projektowa i przedmiar robót. 
Roboty pod nawierzchnię sportową winny być wykonane po zakończeniu robót kubaturowych i uporządkowaniu terenu, aby żadnym środkiem transportu a 
zwłaszcza ciężkim, nie wyjeżdżać na przygotowany dla robót nawierzchniowych teren. 
 
Spis specyfikacji technicznych: 
D-04.01.01. Profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego 
D-04.02.01. Warstwa odsączająca 
D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego 
D-08.03.01. Obrzeża betonowe 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna D-04.01.01. 
Profilowanie podłoża 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża pod konstrukcję nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, placu ,dróg, chodników – dojść do REMONT , ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W SKRZYNKACH GMINA STĘSZEW PLAC 
PARKOWY 1 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z : profilowaniem nawierzchni, podłoża pod nawierzchnię, po 
zakończeniu robót rozbiórkowych istniejącego chodnika i robót kubaturowych budynku 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją przetargową, ST oraz z poleceniami inspektora 
nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

2. Materiały 

Nie występują 

3. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

4. Transport 

Nie występuje 

5. Wykonanie robót. 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonania profilowania i zagęszczania podłożą dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem 
elementów odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych oraz robót kubaturowych budynku. Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania 
profilowania i zagęszczania podłoża przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania 
profilowania i zagęszczania podłoża i wykonanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie za zgodą inspektora nadzoru, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. W Wykonywanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może odbywać się ruch budowlany, 
niezwiązany bezpośrednio z wykonywaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

5.2.2. Wykonanie koryta. 
Ostateczne profilowanie należy wykonać ręcznie. Profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w 
punktach 5.2.3. i 5.2.4. 

5.2.3. Profilowanie podłoża. 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ 
nadmiernemu zawilgoceniu. 
Po oczyszczeniu powierzchni podłożą, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu 
zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane rządne podłoża. 
Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia w podłożu przewidzianym do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na 
głębokość zaakceptowana przez inspektora nadzoru, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości 
koniecznej dla uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania wartości wymaganego wskaźnika zagęszczenia, 
określonych w tablicy p. 5.2.5.. Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed 
przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub w 
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inny sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
5.2.4. Zagęszczanie podłoża 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczania przez wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu 
powinny być naprawione przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg normalnej 
próby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub II). Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. 
Minimalną wartość wskaźnika zagęszczenia podano w tablicy p. 5.2.5. 
 Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności optymalnej o więcej niż 20% jej wartości. 

5.2.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 
Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym stanie 
 

Strefa korpusu Minimalna wartość Is 

Ruch ciężki i b. ciężki Ruch mniejszy od ciężkiego 

Górna warstwa o gr. 20 cm 1,00 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 
powierzchni robót ziemnych lub terenu 

1,00 0,97 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłożą (Is) 
 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast 
do układania warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykład przez rozłożenie folii lub inny 
sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed 
przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. Po osuszeniu podłoża inspektor nadzoru oceni stan i 
ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkowe naprawy wykona on 
na własny koszt. 

6. Kontrola jakości robót. 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań 
jakości robót, lecz nie rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 
 
 

L.p. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia (m2) 
przypadająca na jedno badanie 

1 Szerokość, głębokość, położenie koryta Z częstotliwością gwarantującą spełnienie wymagań przy odbiorze 
określonych w p. 6.2. 

2 Ukształtowanie pionowe osi koryta j.w.  

3 Zagęszczenie, wilgotność gruntu – badanie wskaźnika 
zagęszczenia 

2 600 

 
W przypadku, gdy przeprowadzenie badań wg metody Proctora jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste uziarnienie materiału tworzącego podłoże, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża wg BN-64/8931-
02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2.2. 

6.2.1.Badania i pomiary wykonanego podłoża i koryta 
Szczegółowe zasady wykonania pomiarów i badań wykonanego koryta podano w punkcie 6.2. ST D-04.01.01 

6.2.2. Zagęszczenie podłoża. 
Zagęszczenie podłoża należy kontrolować wg pkt. 5.2.4. i 6.1. 

6.2.3. Cechy geometryczne 
6.2.3.1. Równość 

Nierówności profilowanego i zagęszczonego podłoża należy mierzyć co 10 metrów w kierunku podłużnym. Nierówności poprzeczne należy mierzyć łatą 
co najmniej w 4 miejscach. Nierówności nie mogą przekraczać 2 cm 

6.2.3.2. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą łaty i poziomicy na początku, w środku i na końcu przygotowanego koryta.. Spadki poprzeczne podłożą 
powinny być zgodne z projektem z tolerancją 0,5%. 

6.2.3.3. Głębokość koryta i rzędne dna. 
Głębokość koryta i rzędne dna należy sprawdzać na krawędziach. Różnice między rzędnymi projektowanymi i pomierzonymi nie powinny przekraczać 
+1 cm i –2 cm. 

6.2.3.4. Szerokość koryta 
Szerokość koryta należy sprawdzać i nie może się ona różnić od szerokości projektowej o więcej niż 2 cm. 

7. Odbiór robót 

 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
7.2. Odbiór koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i powinien 
być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw bez hamowania postępu robót. 
8. Podstawy płatności 

Podstawa płatności zgodnie z umową. 

9. Przepisy związane 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek 
BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcania nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntu dla celów drogowych i lotniskowych 
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-70/8931-05 Oznaczanie wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Specyfikacja techniczna D.04.02.01 

WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstwy odsączającej i podsypkowej dla nawierzchni 
wyszczególnionych we „Wstępie ogólnym” 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu warstwy odsączającej i obejmują: 
-wykonanie warstwy odsączającej grubości 10 cm z piasku średniego na całej szerokości koryta i piasku drobnego na całej wysokości ciągów ruchu 
pieszego. 

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

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

2.1. Materiałem stosowanym przy wykonywaniu warstwy odsączającej według zasad niniejszej ST jest piasek. 
2.1.1. Piasek na warstwę odsączającą musi spełniać następujące warunki: 

a) wodoprzepuszczalność – wartość współczynnika wodoprzepuszczalności K10>8m/dobę określona wg PN-B-04492 lub BN-76/8931-03, 
b) możliwość uzyskania wskaźnika zagęszczalności Is=1,00 wg próby normalnej Proctora (PN-B-04481) badanego zgodnie z BN-77/8931-12, 
c) wskaźnik różnoziarnistości U=d60/d10 3,0, według PN-S-02205 pkt. 2.8.2., 
d) wskaźnik nie przenikania drobnych cząstek gruntu do podbudowy U=D15/d85 5, 
Oprócz wymienionych własności piasek użyty na warstwę odsączającą nie powinien zawierać zanieczyszczeń: 
a) obcych – zawartość nie więcej niż 0,3% (badanie wg PN-B-06714/12), 
b)organicznych – barwa cieczy nie ciemniejsza od wzorcowej (badanie wg PN-B-06714/26). 
Piasek z zaproponowanego przez wykonawcę źródła po przedstawieniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych musi być zaakceptowany przez 
inspektora nadzoru. 

3. Sprzęt 

3.1. Równiarka – do rozścielania piasku w wykonywanej warstwie. 
3.2. Walec drogowy lub inny sprzęt do zagęszczania zapewniający uzyskanie wymaganego współczynnika zagęszczania. 

Użyty sprzęt musi uzyskać akceptację inspektora nadzoru 

4. Transport 

Użyte środki transportu powinny zabezpieczać przewożony piasek przed wyschnięciem, wpływami atmosferycznymi, segregacją. 
Użyte środki transportu muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym 

Należy wykonać zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym” 
5.2.2. Zakup i transport piasku 

Zakup i transport piasku przewidzianego do wykonania robót opisano w punkcie 2 i 4 niniejszej ST. 
5.2.3. Roboty przygotowawcze. 

Podłoże gruntowe warstwy odsączającej powinno być przygotowane z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. Wyznaczenie geodezyjne i zapalikowanie 
wykonanej warstwy w oparciu o Dokumentację Projektową. 

5.2.4. Rozkładanie piasku 
Piasek do wykonania warstwy odsączającej powinien być rozkładany w warstwie o jednakowej grubości. Rozłożona warstwa powinna mieć taką grubość 
aby ostateczna grubość warstwy po zagęszczeniu była równa grubości projektowej. Warstwa odsączająca powinna być rozłożona w sposób 
zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

5.2.5. Zagęszczenie warstwy odsączającej 
Natychmiast po wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczenia. Powinno ono postępować stopniowo, od dolnej do górnej 
krawędzi warstwy. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane przez spulchnienie warstwy 
kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. Warstwa odsączająca powinna być zagęszczona zagęszczarkami 
płytowymi lub ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru.. Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika 
zagęszczenia nie mniejszego niż 1,0 (jak w punkcie 2 niniejszej ST). 
Wilgotność zagęszczonego piasku powinna być równa wilgotności optymalnej zgodnie z PN-B-04481. Jeżeli piasek został nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez napowietrzanie i mieszanie. Jeżeli wilgotność piasku jest niższa od optymalnej, piasek powinien być zwilżony wodą i 
równomiernie wymieszany. Wilgotność piasku przy zagęszczaniu nie powinna różnić się od optymalnej o więcej niż 2%. 

5.2.6. Utrzymanie warstwy odsączającej 
Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do 
przeprowadzenia napraw warstwy uszkodzonej w skutek oddziaływania czynników atmosferycznych. Koszty tych napraw są objęte ceną jednostkową 1 
m2 warstwy. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.. 

6. Kontrola jakości robót 

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczną kontrolę. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Badania te powinny obejmować sprawdzenie wszystkich własności piasku podanych w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami umowy. 
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9. Przepisy związane i standardy 

PN-S-02201  Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział, nazwy i określenia. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu 
BN-8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych 
PN-B-06714/26  Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-067314/17  Kruszywa mineralne Badania Oznaczenie wilgotności. 
PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-B-04492  Grunty budowlane Oznaczanie wskaźnika wodoprzepuszczalności. 
PN-S-02205  Drogi samochodowe Roboty ziemne Wymagania i badania 
BN-76/8950-03  Obliczenie współczynnika filtracji gruntu 
 
 
 

 
Specyfikacja techniczna D.04.04.01 

PODBUDOWA Z KRUSZYWA NATURALNEGO 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podbudowy z kruszywa naturalnego, stabilizowanego 
mechanicznie dla nawierzchni zatok postojowo-parkingowych, dróg, chodników – dojść w ramach inwestycji pn.: Remont, zmiana sposobu użytkowania, 
przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w Skrzynkach. 

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

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa mineralnego stabilizowanego 
mechanicznie i obejmują ułożenie podbudowy grubości 15 cm na chodnikach przyjezdniowych, jezdniach, zatokach postojowo-parkingowych i placu . 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna – proces technologiczny polegający na odpowiednim zagęszczaniu kruszywa o właściwie dobranym 

uziarnieniu przy wilgotności optymalnej. 
1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami (w szczególności z  BN-64/8933-02 

„Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2. Materiały 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie jest mieszanka pospółki i żwiru. Kruszywo powinno być 
jednorodne, bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. Żwir i pospółka musi spełniać wymagania PN-B-11111:1996. 

 
2.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według normy PN-B-06714/15 musi leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi 
być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej granicznej uziarnienia do górnej na sąsiednich sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie 
może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić więcej niż 
65% frakcji przechodzącej przez sito 0,5mm. 

3. Sprzęt 

Do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie należy stosować następujący sprzęt: 
a)równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału lub rozścielanie ręczne, 
b) zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
Stosowany przez Wykonawcę sprzęt mechaniczny powinien być sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

4. Transport 

Transport kruszywa musi odbywać się w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Wskazany jest transport samowyładowczy 
(samochody, ciągniki z przyczepami). Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST ”Wymagania ogólne” 

5.2. Zakres wykonywania robót 
Warstwa podbudowy z kruszywa ułożona będzie we wcześniej przygotowanym korycie, które zostało odpowiednio wyprofilowane i zagęszczone. 

5.2.1. Przygotowanie podłoża 
Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące 
odchylenia wysokościowe od założonych rzędnych, powinny być naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do 
osiągnięcia wilgotności optymalnej, powtórne wyrównanie i zagęszczenie. Podbudowa musi być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 
zgodnie z Dokumentacją Projektową lub według zaleceń inspektora nadzoru. Paliki lub szpilki do kontroli ukształtowania podbudowy muszą być wcześniej 
przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robót przez Wykonawcę. Rozmieszczenie palików lub szpilek musi umożliwiać 
naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczania robót i nie powinno być większe niż co 10 m. 

5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwę podbudowy. 
Wykonawca robót wykona mieszankę przeznaczoną do wykonania warstwy podbudowy. Wytworzenie mieszanki polegać będzie na wymieszaniu 
odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotności optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 

5.2.3. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania 
Odbywać się będzie samowyładowczymi środkami transportu jak w punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposób zabezpieczający mieszankę przed 
wysychaniem i segregacją. 

5.2.4. Rozkładanie mieszanki 
Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania prowadzonych robót zgodnie z „Instrukcją oznakowania robót 
prowadzonych w pasie drogowym”. Rozłożenie mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym korycie. Warstwa podbudowy powinna być 
rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna 
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o średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 
5.2.7. Profilowanie rozłożonej warstwy mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. 
W czasie profilowania należy wyrównać lokalne wgłębienia. Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przed 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.2.8. Zagęszczanie wyprofilowanej warstwy. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia, od krawędzi do środka podbudowy przy przekroju 
daszkowym albo od dolnej do górnej krawędzi podbudowy  przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub wgłębienia powstałe 
w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 
powierzchni. W miejscach niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi 
lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Początkowe przejścia 
walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchamiania wibratorów. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 
podbudowy nie mniejszego od 0,98 według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją +1% I –2% jej wartości. 
 
 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzić systematyczne pomiary. 

6.2. Grubość warstwy 
Grubość warstwy Wykonawca musi mierzyć natychmiast po jej zagęszczeniu w punktach wybranych losowo. Dopuszczalne odchylenie od projektowanej 
grubości podbudowy z kruszywa nie powinno przekraczać 10% dla podbudowy zasadniczej. 

6.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy z kruszywa 
a) Równość podbudowy 
Nierówności podbudowy mierzone łatą nie powinny przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
b) Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne należy mierzyć łatą, powinny być zgodne z Dokumentacją Techniczną z tolerancją 0,5%, 
c) Rzędne podbudowy Rzędne należy sprawdzić na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i –2 cm. 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8. Podstawy płatności 

Zgodnie z zapisami umowy. 

9. Przepisy związane i standardy 

PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. 
PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
PN-B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Wyznaczanie składu ziarnowego 
PN-B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
PN-B-06714/17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
PN-B-06714/19  Kruszywa mineralne Badania Oznaczanie mrozoodporności metodą bezwzględną. 
PN-B- 06714/29  Kruszywa mineralne. Badania Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń organicznych. 
PN-B-06714/42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los Angeles. 
BN-64/8931-02  Drogi samochodowe Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą. 
BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-B-11111:1996 Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Specyfikacja techniczna D.08.03.01 

Obrzeża betonowe 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla zespołu przejść i 

dojść ruchu pieszego do REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W 
SKRZYNKACH GMINA STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy ustawieniu obrzeży betonowych i obejmują: ustawienie obrzeży betonowych 
6 x 25 x 50 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 5 cm. 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa gruntowego. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
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2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych według zasad niniejszej specyfikacji są: 
2.1. Obrzeża betonowe 6 x 25 x 50 cm 

Powinny odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk 
tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe” 

2.2. Piasek na posypkę cementowo-piaskową 
Powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06711 „:Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych” 

2.3. Zaprawa cementowo- piaskowa do wypełnienia spoin pomiędzy obrzeżami. 
Materiały jak w ST08.01.01 „Krawężniki betonowe” punkt 2.4 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wbudowywaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 
3.2. Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowej. 

4. Transport 

4.1. Obrzeża betonowe 
Transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 
4.2. Piasek na podsypkę cementowo- piaskową pod obrzeża betonowe i do zaprawy cementowo- piaskowej transportowany może być dowolnymi środkami 
transportu samowyładowczego. 
4.3. Cement transportowany będzie środkami transportu przewidzianymi do przewożenia tego typu materiałów. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania i odbioru robót podano w ST „Warunki ogólne” 
5.2. Zakres wykonywanych robót 
5.2.1. Zakup, transport i składowanie materiałów przewidzianych do wykonania robót w punkcie 2 niniejszej specyfikacji. 

Miejsca pozyskania niezbędnych materiałów muszą uzyskać akceptację inspektora nadzoru. Transport materiałów na miejsce wbudowania opisano w 
punkcie 4 niniejszej ST. 

5.2.2. Wyznaczenie geodezyjne odcinków osadzenia obrzeży betonowych. 
Wykonawca dla własnych potrzeb może wyznaczyć i zastabilizować dodatkowe punkty sytuacyjno-wysokościowe niezbędne do wykonania robót. 
 

5.2.3. Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej. 
Powyższe roboty wykonane będą ręcznie. Dopuszczalne odchylenie w głębokości wykonanego koryta wynoszą  1 cm. Dopuszczalne odchylenia od 
projektowanej niwelety obrzeża nie powinny przekraczać 0,5%. 

5.2.5. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej w proporcji 1:4 jak w ST D.08.01.01. i osadzenie obrzeża betonowego. 
Podsypka cementowo-piaskowa pod obrzeża wykonana będzie ręcznie. Wykonanie podsypki polega na rozścieleniu w korycie gruntowym warstwy 
grubości 5 cm. Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem od strony przeciwnej niż wykonywany chodnik. 

5.2.6. Wypełnienie spoin między obrzeżami zaprawą cementowo-piaskową. 
Roboty te należy wykonać jak w ST D.08.01.01 "Krawężniki betonowe" punkt 5.2.8. 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

Obrzeża betonowe powinny pod względem jakości odpowiadać wymaganiom BN-80/6775-03 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża chodnikowe." 

6.2. Kontrola w trakcie robót 
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe. 
6.2.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej. 
6.2.4. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych: 

-zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
-zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami umowy. 

9. Przepisy związane i standardy 

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Wspólne wymagania i badania 

BN-80/6775-03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. 
Krawężniki i obrzeża. 

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-B-06711  Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
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Specyfikacja techniczna SSB 02 

NAWIERZCHNIA SPORTOWA POLIURETANOWA 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych dla zespołu przejść i 

dojść ruchu pieszego do REMONT , ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA , PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ZABYTKOWEGO DWORU W 
SKRZYNKACH GMINA STĘSZEW PLAC PARKOWY 1 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
syntetycznej boiska wielofunkcyjnego 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża betonowe są to betonowe elementy prefabrykowane oddzielające chodnik od pobocza lub pasa gruntowego. 
1.4.2. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi przepisami i odpowiednimi normami polskimi i europejskimi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. Materiały 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót związanych z ustawieniem obrzeży betonowych według zasad niniejszej specyfikacji są: 
Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy 8-14mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy warstwy elastycznej 

(mieszanina granulatu gumowego, kruszywa oraz poliuretanu). 

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze. Składa się ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, połączonego lepiszczem 

poliuretanowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych. 

Nawierzchnia sportowa służy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej. Boisko będzie pełnić rolę 

rekreacyjną o małym natężeniu użytkowania. Z uwagi na przepuszczalne dla wody warstwy boiska, nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych 

spadków nawierzchni.  

Posiada Atest Higieniczny PZH, Aprobatę ITB oraz spełnia wymogi IAAF. 

 

3. Sprzęt 

3.1. Roboty związane z wbudowywaniem obrzeży betonowych wykonane będą ręcznie. 
3.2 rozkładarka mas poliuretanowych 

 

4. Transport 

4.1. nawierzchnia poliuretanowa 
Transport i składowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normą BN-80/6775-03 arkusz 1 „Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania” 

 

5.WYKONANIE ROBOT 

montaż wykonać zgodnie z instrukcją producenta, ułożenie warstwy dynamicznej -warstwa nakładana mechanicznie bezspoinowo przy pomocy rozkładarki 
mas poliuretanowych. Granulat gumowy,kruszywo kwarcowe mieszane jest z systemem poliuretanowym w mikserze. 
Oznaczenie pola gry na stałe poprzez linie w kolorach szer 5 cm. 
 

wymagane parametry nawierzchni:     

Poz. Określenie parametru, jednostka Wartość wymagania 

1. Masa powierzchniowa nawierzchni ( kg/m2) 12,0  0,5 

2. Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)  0,60 

3. Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)  65 6 

4. Wytrzymałość na rozdzieranie (N)  100 

5. Ścieralność (mm)  0,09 

6. Twardość według metody Shore’a . A (Sh. A ) 55  5 

7. 

Odporność na działanie zmiennych cykli hydrotechnicznych: 

 przyrostem masy (%) 

 zmianą wyglądu zewnętrznego  

 

 

 0,65 

bez zmian 

8. 

Mrozoodporność: 

b) przyrostem masy (%) 

c) wygląd powierzchni po badaniu 

 

 0,75 

bez zmian 

9. 

Przyczepność do podkładu (MPa) 

1. betonowego 

2. asfaltobetonowego 

 

 0,6 

 0,5 

 0,5 
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3. z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU 

10. 

Współczynnik tarcia kinetycznego powierzchni: 

o w stanie suchym 

o w stanie mokrym 

 

 0,35 

 0,30 

11. 
Odporność na sztuczne starzenie, 

 ( stopień w skali szarej) 

5 

( bez zmian ) 

12. 

Odporność na uderzenie:  

o powierzchnia odcisku kulki ( mm2) 

o stan powierzchni 

 

500  50 

brak wgnieceń i spękań 

13 Zmiana wymiarów po działaniu temperatury +60 oC (%)  0,03 

 

 

ZESTAWIENIE WYPSAŻENIA  

nr 
Nazwa  

  

Wymiary    

[cm] Ilość 

1 2 3 4 

I SIATKÓWKA      

1 Słupki do siatkówki aluminiowe w kom. z napinaczami i wpustami 80x80 komp 

2 osłona słupek do siatkówki   2 

3 Siatka do siatkówki   1 

4 Antenki do siatkówki    para 

5 Dekiel podłogowy duży   2 

II KOSZYKÓWKA      

6 Tablice do koszykówki turniejowe na obiekty otwarte 180x105 2 

7 Zestaw dwusłupowy do mocowania tablic wysięg 1,6m  2 

8 Tuleje montażowe   8 

9 Obręcz do koszykówki cynkowana   2 

10 Siatka łańcuchowa do obręczy   2 

III TENIS   

11 Słupek do tenisa   2 

12 Tuleja mocująca słupek w podłożu  2  

13 Siatka do tenisa  1  

14 Stanowisko sędziowskie  1  

15 Taśma środkowa  1  

IV SIEDZISKA   

16 Siedziska z tworzywa poliamidowego z oparciem  2,5m  2 

17 Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych mocowane do ławy fundamentowej  2 

V OGRODZENIE   

18 Piłkochwyt wys. 4m 36mb  

19 Płot 1,6m z furtką wejściową 1,2m 37mb  

 

6. Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
6.1. Kontrola jakości materiałów 

zgodnie z Specyfikacją ogólna SO 5 
6.2. Kontrola w trakcie robót 
6.2.1. Sprawdzenie geometrii wytyczonej linii wykonania obrzeża. 
6.2.2. Sprawdzenie prawidłowości wykonania wykopu pod obrzeże betonowe. 
6.2.3. Kontrola prawidłowości wykonania podsypki cementowo-piaskowej. 
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6.2.4. Kontrola ustawienia obrzeży betonowych: 
-zgodność z Dokumentacją Projektową usytuowania w planie, 
-zgodność niwelety wykonanego obrzeża z Dokumentacją Projektową. 
Dopuszczalne odchylenia od dokumentacji projektowej podano w punkcie 5 niniejszej specyfikacji 

7. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

8. Podstawa płatności 

Zgodnie z zapisami umowy. 

9. Przepisy związane 

instrukcja montażu producenta przyjętego systemu 
karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez producenta 
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SPECYFIKACJA WYPOSAŻENIA 

 
„Remont, zmiana sposobu użytkowania, przebudowa i rozbudowa zabytkowego dworu w skrzynkach na potrzeby 
ośrodka szkoleniowo-konferencyjnego dla powiatu poznańskiego” 
 

LP. NAZWA ELEMENT NR 
POMIESZCZENIA 

OPIS 

 
0.01  ELEMENTY WBUDOWANE 

 

1. Umywalka 
ceramiczna 
półblatowa 

 
 

1.07, 1.11, 1.13, 1.15, 
1.20, 1.22, 1.26, 1.28, 
1.30, 1.32, 1.34, 1.36, 
1.38, 1.40, 2.06, 2.10, 
2.16,  

Wymiary :  
Długość: 550 mm 
Szerokość: 425 mm 
Wysokość: 135 mm 
 

2. Umywalka 
ceramiczna z misą 
prostokątną 

 
 

1.09, 1.24, 1.45, 2.04, 
2.08, 2.12, 2.14, 2.18, 
2.21 

Wymiary :  
Długość: 500 mm 
Szerokość: 460 mm 
Wysokość: 140 mm 

3. Umywalka 
ceramiczna 
nablatowa z misą 
zaokrągloną 

 
 

0.06, 0.07, 0.20, 1.18  Wymiary: 
Długość:  420 mm 
Szerokość:  420 mm 
Wysokość:  230 mm 

4. Umywalka 
ceramiczna ścienna 
dla osób 
niepełnosprawnych 

 
 

0.24, 1.43 Wymiary: 
Długość:  640 mm 
Szerokość:  550 mm 
Wysokość: 165 mm 

5. Miska ustępowa 
podwieszana 

 
 

1.07, 1.09, 1.11, 1.13, 
1.15, 1.20, 1.22, 1.24, 
1.26, 1.28, 1.30, 1.32, 
1.34, 1.36, 1.38, 1.40, 
1.43, 1.45, 2.04, 2.06, 
2.08, 2.10, 2.12, 2.14, 
2.16, 2.18, 2.21 

Wymiary: 
Długość:  540 mm 
Szerokość: 350 mm 
Wysokość: 355 mm 
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6. Miska ustępowa 
podwieszana 
owalna 

 

0.06, 0.07, 0.20, 0.24, 
1.18 

Wymiary: 
Długość:  530 mm 
Szerokość: 350 mm 
Wysokość: 332 mm 

7. Pisuar bez pokrywy 
– odpływ z tyłu 

 

0.06 Wymiary: 
Długość:  310 mm 
Szerokość:  280 mm 
Wysokość:  490 mm 

8. Poręcz ścienna , 
łukowa, uchylna 

 
 
 

0.24, 1.43 Poręcz uchylna :600 mm  
Wykończenie: Stal 
nierdzewna, powierzchnia 
gładka, wypolerowana. 
Mocowana na płytce  100 
x 245 x 13,5 mm w kolorze 
antracytowym RAL7043 z 
otworami dla 6 śrub 
montażowych. Element 
zasłaniający śruby 
montażowe w kolorze 
chrom.  

9. Szklana kabina 
prysznicowa 
narożna 

 

1.18, 1.09 Szkło hartowane, profil: 
chrom, z drzwiami 
przesuwanymi, zabudowa 
całoszklana z uchwytami 
chromowymi 
Wymiary: (1.18) 
Długość:  1360 mm 
Szerokość:  900 mm 
Wysokość: 2000 mm 
Wymiary: (1.09) 
Długość:  900 mm 
Szerokość:  900 mm 
Wysokość: 2000 mm 

10. Szklana kabina 
prysznicowa 
( z prowadnicą na 
pełną szerokość ) 

 

1.07, 1.11, 1.13, 1.15, 
1.20, 1.22, 1.24, 1.26, 
1.28, 1.30, 1.32, 1.34, 
1.36, 1.38, 1.40, 1.45, 
2.04,2.06, 2.08, 2.10, 
2.12, 2.14, 2.16, 

Szkło hartowane, profil: 
chrom, z drzwiami 
przesuwanymi, zabudowa 
całoszklana z uchwytami 
chromowymi 
 
Wymiary: indywidualne wg 
rzutów 
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10. Narożna kabina 
prysznicowa,  
półokrąglona 

 

2.18, 2.21 Kabina półokrągła        90 
cm, drzwi rozsuwane, 
Kolor: szkło hartowane, 
profile srebrne połysk. 
 
 
Wymiary: 
Głębokość:  900 mm 
Wysokość:  1900 mm 
Szerokość: 900 mm 
 

11. Kolumna 
prysznicowa 

 

1.07, 1.09, 1.11, 1.13, 
1.15, 1.18, 1.20, 1.22, 
1.24, 1.26, 1.28, 1.30, 
1.32, 1.34, 1.36, 1.38, 
1.40, 1.43, 1.45, 2.04, 
2.06, 2.08, 2.10, 2.12, 
2.14, 2.16, 2.18, 2.21 

Kolumna prysznicowa z 
baterią jednouchwytową 
Wykończenie: chrom 

12. Bateria 
umywalkowa 
stojąca z 
podwyższanym 
korpusem 

 

0.06, 0.07, 0.20, 1.18 Wykończenie: chrom 
Zasięg wylewki: 
188 mm 
Wysokość korpusu: 
266 mm 
Typ baterii: 
stojąca 
Typ mieszacza: 
jednouchwytowa 

13. Konsola 

 

 0.06, 0.07, 0.20, 1.18 
 
Ilość: 7 sztuk 

Konsola wykonana z litego 
drewna, lakierowana z 
kryształowym uchwytem. 
Kolorystyka: 
czarna z połyskiem 
Mebel na zamówienie. 
Wymiary: 
Wysokość:  900 mm 
Szerokość:  700 mm 
Głębokość:  450 mm 

14. Lustro z czarną 
ramą 

         

0.06, 0.07, 0.20, 0.24, 
1.18 
 
Ilość: 8 sztuk 

Wymiary: 
Szerokość: 1060 mm 
Wysokość: 810 mm 
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15. Grzejnik drabinkowy 

 

1.07, 1.09, 1.11, 1.13, 
1.15, 1.18, 1.20, 1.22, 
1.24, 1.26, 1.28, 1.30, 
1.32, 1.34, 1.36, 1.38, 
1.40, 1.45, 2.10, 2.12, 
2.14, 2.16, 2.18, 2.21 

Wysokość: 1000-1500 mm 
Szerokość: 500-530 mm 
 
 
Kolor: Chrom 
 
Grzejnik drabinkowy z 
poziomymi rurkami. 
Ręcznie polerowany, 
miedziany, nierdzewny. 

 

16. Grzejnik drabinkowy 

 

2.04, 2.06, 0.28 Wysokość: 800 mm 
Szerokość: 60-70 mm 
 
 
Kolor: Chrom 
 

17. Grzejnik żeberkowy 

 

0.06, 0.20, 0.24, 1.43 Szerokość: 500-600 mm 
Wysokość: 720-1320 mm 
 
Kolor: krem 
 
 
 

18. Kabina sanitarna z 
laminatu 
kompaktowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

0.06 Kolor: RAL 1015 
Wymiary: 
Wysokość 
całkowita:        2000 mm 
Prześwit nad 
podłogą:     150 mm 
Głębokość:                      m
in. 1150mm 
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19 Kinkiet 

 

0.02, 0.13, 0.13a Kinkiet chromowany z białym 
kloszem oraz elementami 
kryształowymi 
 
Kolorystyka: 
biała 
 
Wymiary: 
Wysokość całkowita:  
800 mm 
Szerokość:  270 mm 
 

20 Żyrandol 
kryształowy 

 

0.02, 0.13, 0.13a Chromowany żyrandol z elementami 
kryształu jakości MC 
 
Wymiary: 
Średnica: 530 mm 
Wysokość: 560 mm 
Długość max. zwisu: 1500 mm 

21 Kolor ścian 

 
 

od -1.00 do -1.05 
 od -1.12 do -1.15, 
 -1.18, 
 -1.19, -1.29, -1.30 
od 0 .01 do 0.05 
0.18, 0.21 
od 1.01 do 1.05 
2.01, 2.02 

Malowanie ścian piwnic 
farba sylikatowa 
Malowanie ścian 
kondygnacji nadziemnych 
farba krzemianowa o 
powierzchni matowej 

22 Kolor ścian 

 
 

1.06, 1.12, 1.19, 1.25, 
1.31, 1.35, 1.44, 1.46, 
2.03, 2.09, 2.15, 2.20 

Malowanie ścian piwnic 
farba sylikatowa 
Malowanie ścian 
kondygnacji nadziemnych 
farba krzemianowa o 
powierzchni matowej 

23 Kolor ścian 

 

od 0.09 do 0.12,  
1.10, 1.16, 1,17, 1.23, 
1.29, 1.33, 1.39, 1.42, 
2.07, 2.11, 2.13,  

Malowanie ścian 
kondygnacji nadziemnych 
farba krzemianowa o 
powierzchni matowej 
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24 Kolor ścian 

 
 

1.08, 1.14, 1.21, 1.27, 
1.37, 1.39, 1.42, 
2.05, 2.17,  

Malowanie ścian 
kondygnacji nadziemnych 
farba krzemianowa o 
powierzchni matowej 

25 Kolor sufitów  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

26. Recepcja,  

 

0.02,  Materiał: płyta MDF z okleiną 
fornir, kolor: ciemny orzech 

- Blat z płyty melaminowanej 
o gr. 36 mm 
- Boki z płyty melaminowanej 
o gr. 25 mm 
- Półki z płyty melaminowanej 
o gr. 25 mm  
 
Wymiary : 
wg indywidualnego projektu 
recepcji. rys. A.07  
(teczka aranżacja wnętrz) 

27. Bar 

 

0.11 Materiał: płyta MDF z okleiną 
fornir, kolor: ciemny orzech 

- Blat z płyty melaminowanej 
o gr. 36 mm 
- Boki z płyty melaminowanej 
o gr. 25 mm 
- Półki z płyty melaminowanej 
o gr. 25 mm  
 
Wymiary : 
wg indywidualnego projektu 
baru. rys A.08 
(teczka aranżacja wnętrz) 
 
 
 
 
 
 

0.03  SZTUKATERIE I GZYMSY 
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1. Sztukateria  
gipsowa 

 

0.02, 0.19,  Materiał: sztukateria oraz 
gzymsy gipsowe 
Wymiary i długości według 
projektu indywidualnego  
Rys. A.06,  
 
Sztukateria sz/wys. 
- 5/14 = 31mb 
- 2/4 = 120mb 
- 5/12 = 31mb 
 
 
 

2. Sztukateria  
gipsowa 

 

0.13, 0.13a, Materiał: gzymsy gipsowe 
Wymiary i długości według 
projektu indywidualnego  
Rys. A.11, 
 
Gzymsy 53mb 

3. Sztukateria  
gipsowa 

 

1.16, 1.17,  
 
Materiał: sztukateria oraz 
gzymsy gipsowe 
Wymiary i długości według 
projektu indywidualnego  
Rys. A.15 
 
Gzymsy 31mb 
Sztukateria 84mb 

 
 

Opracowała: 
 


