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1. Określenie przedmiotu zamówienia 

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 

rodzaj przedsięwzięcia 

Roboty budowlane 

nazwa przedsięwzięcia 

 Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej. 

lokalizacja przedsięwzięcia 

Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

Zamawiający 

Gmina Nowogrodziec 
59-730 Nowogrodziec, ul. Rynek 1 

Instytucja finansująca inwestycję 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Organ nadzoru budowlanego 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bolesławcu 

Wykonawca 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
wpisać odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 

Zarządzający realizacją umowy (InŜynier) 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
wpisać odpowiednie dane i uzupełnić je po rozstrzygnięciu przetargu, a przed zawarciem umowy 

Przyszły uŜytkownik 

..................................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................................... 
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1.3. Charakterystyka przedsięwzięcia 

1.3.1. Przeznaczenie obiektów i rozwiązanie funkcjonalno-uŜytkowe 

Obiekt będący przedmiotem opracowania to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji 
tradycyjnej. Budynek częściowo podpiwniczony. Dach płaski kryty papą.  

  
Długość : 42.59 m ; Szerokość : 18.68/29.85 m 
Ukształtowanie bryły obiektu : Nieregularne 
Wysokość ponad poziom terenu : 9.45 m 
Powierzchnia  zabudowy : 812.22 m² 
Powierzchnia  uŜytkowa    : 1001.44 m² 
Kubatura : 3373.32 m³ 
Typ budynku : Wolnostojący 
Liczba kondygnacji nadziem. : 2 ; Liczba kondygnacji podziemnych : 1 
Kategoria zagroŜenia ludzi : ZL III 
Rodzaj ogrzewania : własne  

1.3.2. Ogólny zakres robót 

  Zakres robót obejmuje całość inwestycji. Nie przewiduje się podziałów przedsięwzięcia na 
dodatkowe zadania i obiekty. 

1.3.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną  

  Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego jest następująca:  
1. Wykonanie robót murarskich wewnątrz obiektu. 
2. Wykonanie docieplenia ścian. 
3. Wymiana częściowa okien i drzwi. 
4. Remont instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej, grzewczej 
5. Remont instalacji elektrycznej 
6. Wykonanie robót wykończeniowych - malowanie ścian, wykończenie podłóg i ścian płytkami 

ceramicznymi, robót parkieciarskich 

1.3.4. Kolejność realizacji inwestycji 

Roboty będą realizowane w dwóch fazach:  
- Faza I: Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych. 
- Faza II: Modernizacja i remont pomieszczeń wewnątrz budynku. 

1.4. Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i 
stanowiąca podstawę do realizacji robót 

1.4.1. Nazwy i kody – w zaleŜności od zakresu robót budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia 

Grupa 451 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 
 

Klasa 452-4: Konstrukcje murowane 
Kategoria robót 452-4.2 Ściany zewnętrzne murowane  

Klasa 452-6: Lekkie przegrody budowlane 
Kategoria robót 452-6.2 Ścianki działowe 

Klasa 452-9: Dach      
 Kategoria robót 452-9.2 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie  

Grupa 453 – Roboty instalacyjne   
Klasa 453-1: Instalacje wodociągowe 

 Kategoria robót 453-1.1 Rurociągi wodociągowe 
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 Kategoria robót 453-1.2 Armatura wodociągowa 
Klasa 453-2: Instalacje kanalizacyjne 

 Kategoria robót 453-2.1 Rurociągi i kanały kanalizacyjne 
 Kategoria robót 453-2.2 WyposaŜenie i armatura kanalizacyjna 

Klasa 453-3: Instalacje ogrzewania 
Kategoria robót 453-3.1 Rurociągi centralnego ogrzewania 
Kategoria robót 453-3.2 Grzejniki 

Klasa 453-4: Instalacje wentylacji i klimatyzacji 
Kategoria robót 453-4.1 Kanały wentylacyjne 
Kategoria robót 453-4.2 Wyciągi i urządzenia wentylacyjne 

Klasa 453-6: Instalacje elektryczne 
Kategoria robót 453-6.1 Rozdzielnie elektryczne 
Kategoria robót 453-6.2 Instalacje elektryczne wewnętrzne 
Kategoria robót 453-6.3 Instalacje odgromowe i uziemienia 
Kategoria robót 453-6.4 Urządzenia elektryczne 

Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 

   Kategoria robót 454-1.1 Tynki  
  Kategoria robót 454-1.2 Okładziny 
  Kategoria robót 454-1.2.1 Okładziny BSO 
  Kategoria robót 454-1.3 Malowanie 

Klasa 454-2: Posadzki i podłogi  
Kategoria robót 454-2.1 Posadzki  

Klasa 454-3: Stolarka budowlana 
Kategoria robót 454-3.1 Drzwi 
Kategoria robót 454-3.2 Okna 

1.4.2. Spis projektów i rysunków wykonawczych 

Podstawą wykonania robót budowlanych jest dokumentacja zawierająca: 
1) Projekt budowlany p.n.: „Modernizacja Wiejskiego Domu w Czernej”, 
2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
- opracowane przez Zespół InŜynierów „AŁYKOW” z siedzibą w Lubaniu, ul. Kościuszki 1/4 

1.4.3. Spis szczegółowych Specyfikacji Technicznych 

  Specyfikację Techniczną jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, naleŜy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. ST-0. 
  Wymagania Ogólne ST-0 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu z niŜej wymienionymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 

ST-1_1.Roboty rozbiórkowe. Warunki Szczegółowe 
 

ST-2_4.2 Ściany murowane. Warunki Szczegółowe 
 ST-2_9.2 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie. Warunki Szczegółowe 

 
 

ST-3_1. Instalacje wodociągowe. Warunki Szczegółowe 
ST-3_2 Instalacje kanalizacyjne. Warunki Szczegółowe 
ST-3_3 Instalacje ogrzewania. Warunki Szczegółowe 
ST-3_4 Instalacja grzewcza kotłowni niskotemperaturowej. Warunki Szczegółowe 
ST-3_6. Instalacje elektryczne. Warunki Szczegółowe 
ST-3_6.3 Instalacje odgromowe. Warunki Szczegółowe 
ST-3_40 Instalacje z rur miedzianych. Warunki Szczegółowe 
ST-3_50 Izolacje techniczne. Warunki Szczegółowe 
 

ST-4_1.1 Tynki. Warunki Szczegółowe 
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 ST-4_1.2 Okładziny. Warunki Szczegółowe 
 ST-4_1.2.1 Okładziny BSO. Warunki Szczegółowe 
 ST-4_1.3 Malowanie. Warunki Szczegółowe 

 

ST-4_2.1 Posadzki. Warunki Szczegółowe 
ST-4_2.2 Podłogi. Warunki Szczegółowe 
ST-4_2.3 Wykładziny i elementy wykończenia podłóg. Warunki Szczegółowe 
ST-4_2.4 Podłogi drewniane. Warunki Szczegółowe 
 

ST-4_3 Stolarka budowlana. Warunki Szczegółowe 

1.4.4. Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji 

Dokumentacja mająca wpływ na realizację inwestycji a nie zawarta w Specyfikacjach 
Technicznych, Projekcie Budowlanym lub Warunkach Kontraktowych, pozostająca do wglądu u 
Zamawiającego: 

1) –  
 
Nazwy i adresy wszystkich jednostek projektujących: 
1) Zespół InŜynierów „AŁYKOW”, ul. Kościuszki 1/4 , 59-800 Lubań,  

tel/fax: 075 775 96 65 (09:00-14:00), e-mail: przetargi@alykow.com  
2) – 

1.4.5. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i 
techniczną, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami InŜyniera. 
  Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie Roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji Robót okaŜe się, Ŝe dokumentacja 
projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny 
koszt niezbędne rysunki i przedłoŜy je w czterech kopiach do akceptacji InŜynierowi. 

1.5. Definicje i skróty 
W niniejszej ST zastosowanie znajdują definicje wprowadzone w Prawie Budowlanym oraz 

przepisach związanych, chyba Ŝe określenia tam przedstawione zdefiniowano inaczej. 
UŜyte w ST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 

następująco: 

1.5.1. Aprobata Techniczna  

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność 
do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Ustawie o wyrobach budowlanych 
(Dz.U.2004.92.881, tekst jednolity Dz.U.2016.0.1570). 

1.5.2. Certyfikat Zgodności  

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono 
odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne  
z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane, art. 10, tekst jednolity Dz.U.2016.0.290) certyfikat zgodności wykazuje, Ŝe 
zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie 
ustalono PN).  
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1.5.3. Dokumenty Odniesienia 

Dokumenty będące podstawą do wykonania robót budowlanych, w tym wszystkie elementy 
dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne.  

1.5.4. Dziennik Budowy 

Dziennik o takim tytule, prowadzony przez Wykonawcę na Placu Budowy zgodnie z 
wymaganiami Art. 45 polskiego Prawa Budowlanego.  

1.5.5. Inspektor Nadzoru  

Oznacza osobę fizyczną, posiadającą kwalifikacje wymagane przez rozdział 2 oraz Art. 26 
polskiego Prawa Budowlanego. Osoba taka jest wyznaczona przez InŜyniera, wchodzi w skład 
Personelu Zamawiającego. InŜynier pisemnie wyznacza Inspektorów Nadzoru działających w jego 
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają 
moc poleceń InŜyniera. 

1.5.6. Inwestor 

Oznacza Zamawiającego w rozumieniu rozdziału 3 Prawa Budowlanego. 

1.5.7. InŜynier 

Oznacza osobę wyznaczoną przez Zamawiającego i wymienioną w umowie do pełnienia 
funkcji InŜyniera dla potrzeb Kontraktu, lub inną osobę, wyznaczoną przez Zamawiającego za 
powiadomieniem Wykonawcy. InŜynier jest osobą zarządzającą realizacją umowy, w ramach 
posiadanego umocowania od Zamawiającego reprezentuje interesy Zamawiającego na Terenie 
Budowy przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji Robót z dokumentacją projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
Warunków Kontraktowych. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami 
prawa budowlanego. 

Wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować Zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do 
końca Robót biuro InŜyniera, chyba Ŝe Warunki Kontraktowe określają to inaczej. 

1.5.8. Kierownik Budowy  

Oznacza Wykonawcę lub osobę fizyczną przez niego wyznaczoną, upowaŜniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu, sprawująca obowiązki i 
ponosząca odpowiedzialność przewidzianą rozdziałem 3 Prawa Budowlanego 

1.5.9. Kraj 

Oznacza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1.5.10. KsiąŜka Obmiarów 

Oznacza dokument, w którym Kierownik Budowy odnotowuje ilości wykonanych robót 
niezwłocznie po ich ukończeniu. Pojęcie to występuje tylko w kontraktach obmiarowych. W 
kontraktach ryczałtowych nie znajduje zastosowania – naleŜy je pominąć. 

1.5.11. Laboratorium  

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

1.5.12. Materiały  

Wszelkie przedmioty (poza Urządzeniami) przeznaczone do lub stanowiące część robót 
stałych; tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 
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Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały uŜyte do 
wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem materiałów uŜywanych do 
odtworzenia części chodników, krawęŜników, nawierzchni z płyt betonowych, w pozycjach 
kosztorysu, w których zostało to wskazane jako „materiał z odzysku”. 

1.5.13. Odpowiednia (bliska) zgodność  

Zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju 
Robót budowlanych. 

1.5.14. Personel Wykonawcy  

Oznacza InŜyniera, jego asystentów do których odnoszą się odpowiednie klauzule Warunków 
Kontraktu, całą kadrę oraz innych pracowników, robotników i osoby zatrudnione przez InŜyniera lub 
Zamawiającego, oraz wszelkie inne osoby o których InŜynier lub Zamawiający powiadomią 
Wykonawcę, Ŝe mają być traktowane jako Personel Zamawiającego. 

1.5.15. Personel Zamawiającego  

Oznacza Przedstawiciela Wykonawcy oraz cały personel zatrudniony przez Wykonawcę na 
Terenie Budowy, który moŜe składać się z kadry, robotników oraz innych pracowników Wykonawcy 
oraz kaŜdego Podwykonawcy, a takŜe wszelkie inne osoby pomagające Wykonawcy w wykonywaniu 
Robót. 

1.5.16. Podwykonawca  

Oznacza kaŜdą osobę wymienioną w Kontrakcie jako podwykonawca lub wyznaczona jako 
podwykonawca dla wykonywania części Robót, oraz prawnych następców kaŜdej z tych osób. 

1.5.17. Powołanie na akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw 

Przy powoływaniu się na akt prawny opublikowany w Dzienniku Ustaw, w celu uproszczenia i 
skrócenia zapisu stosowany będzie następujący sposób kodowania: Dz.U.[rok].[numer]. [pozycja], 
gdzie [rok] – liczba określająca rok, w którym opublikowano przedmiotowy akt prawny w Dzienniku 
Ustaw; [numer] – liczba określająca numer pod jakim opublikowano przedmiotowy akt prawny w 
Dzienniku Ustaw; [pozycja] – liczba określająca pozycję pod jaką opublikowano przedmiotowy akt 
prawny w Dzienniku Ustaw. 

1.5.18. Pozwolenie na Budowę 

Oznacza oficjalne zezwolenie na budowę wydane przez władze zgodnie z rozdziałem 4 Prawa 
Budowlanego. 

1.5.19. Prace Towarzyszące 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych nie zaliczane do 
robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.. 

1.5.20. Projektant  

Osoba fizyczna, posiadająca kwalifikacje wymagane przez Rozdział 2 i pełniąca funkcje 
przypisane przez Art. 20 oraz Art. 21 polskiego Prawa Budowlanego. 

1.5.21. Projekt Budowlany  

Oznacza projekt wymagany przez Art. 28 polskiego Prawa Budowlanego jako warunek 
otrzymania Pozwolenia na Budowę. 
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1.5.22. Przedstawiciel Wykonawcy 

Oznacza osobę, wymienioną w Kontrakcie przez Wykonawcę w Kontrakcie lub wyznaczoną 
przez Wykonawcę zgodnie z odpowiednimi klauzulami Kontraktu, działającą w imieniu Wykonawcy. 

1.5.23. Roboty 

Oznaczają roboty stałe i tymczasowe oraz dokumentację techniczną, które Wykonawca winien 
wykonać zgodnie z Umową. 

1.5.24. Rozbiórka 

Roboty budowlane mające na celu likwidację całości lub części obiektu budowlanego poprzez 
demontaŜ lub wyburzenie elementów konstrukcji oraz wyposaŜenia budynku wraz z ich odpowiednim 
składowaniem, wywiezieniem na odpowiednie składowisko odpadów bądź przygotowaniem do 
ponownego wbudowania, jeŜeli stan techniczny uzyskanych w ten sposób elementów konstrukcyjnych 
odpowiada wymaganiom zawartym w odpowiednich przepisach. 

1.5.25. Skała  

Wszystkie materiały wymagające – zdaniem InŜyniera – wysadzenia lub zastosowania klinów 
metalowych i młotów dwuręcznych, lub zastosowania wierceń pneumatycznych w celu ich usunięcia, 
których to materiałów nie moŜna wydobyć poprzez zrywanie ciągnikiem o mocy uŜytecznej równej co 
najmniej 150KM z pojedynczą, wysokowydajną zrywarką zamontowaną z tyłu. 

1.5.26. Teren Budowy 

Oznacza przekazane Wykonawcy przez Inwestora miejsca, na których Roboty mają być 
wykonywane oraz inne miejsca wymienione w Umowie jako części Terenu Budowy. 

1.5.27. Urządzenia 

Oznaczają maszyny i aparaty, stanowiące lub przeznaczone do uŜycia jako części robót stałych.  
Dopuszcza się moŜliwość zastosowania Urządzeń równowaŜnych innych producentów niŜ 

wskazanych w Projekcie Budowlanym, pod warunkiem spełnienia przez Urządzenia równowaŜne 
parametrów technicznych, jakościowych, gwarancji oraz serwisu w sposób nie gorszy niŜ Urządzenia 
przyjęte w Projekcie Budowlanym, jednocześnie w sposób zapewniający prawidłowość pracy 
Urządzenia równowaŜnego oraz prawidłowość pracy innych Urządzeń, których praca w jakikolwiek 
sposób zaleŜy od Urządzenia równowaŜnego. Zastosowanie Urządzeń równowaŜnych wymaga 
kaŜdorazowo akceptacji InŜyniera. 

1.5.28. Wada budowlana 

(Definicję wady budowlanej podano za prof. dr hab. inŜ. Grzegorzem Chrabczyńskim oraz mgr 
inŜ. Adamem Heine, SIDIR 2005 rok.) 

1. Wadą jest kaŜda niekorzystna i niezamierzona właściwość wybudowanego obiektu, 
utrudniająca zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego, bądź jego konserwację, lub 
obniŜająca jego estetykę albo komfort uŜytkowników, która nie jest powszechną cechą 
obiektów budowlanych, nie dającą się wyeliminować przy pomocy aktualnie stosowanej 
techniki budowlanej.  

2. Wadą jest takŜe stwierdzony brak właściwości obiektu, o której sprzedający 
(Wykonawca) zapewnił kupującego (Inwestora).  

3. Niekorzystna właściwość budynku moŜe nie być uznana za wadę jedynie w przypadku, 
kiedy została ona expressis verbis zapisana w umowie o wykonanie Robót budowlanych. 

4. Dla ustalenia faktu występowania wady nie ma znaczenia, czy jest ona skutkiem wady 
projektu czy materiału bądź wykonawstwa, ani nie jest istotna przyczyna jej 
powstania, bądź  udział osób trzecich, w tej liczbie Podwykonawców bądź Projektantów. 
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5. Odpowiedzialność za wady powstałe w wybudowanym obiekcie zawsze ponosi 
Wykonawca, nawet jeśli wykonał Roboty zgodnie z otrzymanym od Inwestora projektem, 
bądź korzystał  z otrzymanych od niego materiałów.  

6. JeŜeli jednak Wykonawca w trakcie realizacji umowy zwróci Inwestorowi uwagę na 
błędy bądź braki Projektu otrzymanego od niego, wady otrzymanych od niego materiałów, 
bądź na inne okoliczności mogące skutkować powstanie wad w wykonywanych Robotach, 
a Inwestor podtrzyma polecenie wykonywania Robót na podstawie takiego wadliwego 
Projektu bądź zastosowania wadliwych materiałów, wtedy Wykonawca nie będzie ponosił 
odpowiedzialności za wynikłe wskutek tego wady, gdyŜ niekorzystne właściwości obiektu 
nie będą miały cechy niezamierzonych, jak tego wymaga paragraf 1 niniejszej definicji.  

7. Polecenie wykonywania Robót z wykorzystaniem wadliwego Projektu bądź materiału czy 
teŜ w innych okolicznościach skutkujących powstaniem niekorzystnych cech budynku nie 
zwolni jednak Wykonawcy od następstw karnych naruszenia Prawa Budowlanego bądź 
w inny sposób naruszenia bezpieczeństwa, zdrowia ludzi, bądź dóbr osób trzecich, 
wywołanych zastosowaniem się do takiego polecenia. 

8. JeŜeli Wykonawca poniesie koszty związane z usuwaniem powstałych wad lub w inny 
sposób zostanie obciąŜony ich następstwami, to moŜe dochodzić swoich praw od 
pierwotnych sprawców tych wad, a w tej liczbie dostawców nieodpowiednich 
materiałów bądź urządzeń, a takŜe Projektantów działających na jego zlecenie. 
Skuteczność takiego dochodzenia nie moŜe jednak warunkować zaspokojenia 
roszczeń nabywcy wadliwego obiektu (Inwestora). 

9. Zgłoszenie wady po upływie okresu rękojm i moŜe być podstawą zarzutu przedawnienia 
w jedynie przypadku, jeŜeli w okresie rękojmi wystąpienie wady nie było zgłoszone w 
pisemnej formie. Zarzut nie moŜe jednak być skuteczny jeśli wada miała charakter 
ukryty,  bądź wada została wcześniej naprawiona lecz wystąpiła ponownie w okresie 
rękojmi przedłuŜonym z powodu wcześniejszej naprawy.  

10. Nie moŜe być takŜe skuteczny zarzut przedawnienia, jeśli w okresie rękojmi 
Wykonawca zapewniał Inwestora, Ŝe wada nie występuje. 

11. Brak lub wadliwość dokumentacji technicznej, którą na mocy umowy Wykonawca 
winien przekazać zamawiającemu, a w tej liczbie rysunków powykonawczych, instrukcji 
konserwacji i obsługi, a takŜe nie przekazanie na osobnym nośniku programów, bądź 
kodów sterujących potrzebnych do samodzielnego uŜytkowania zainstalowanych urządzeń 
bez odpłatnego udziału dostawcy, stanowi samoistną wadę niezaleŜnie od tego, czy 
przedmiot do którego odnosi się ten brak jest materialnie wykonany poprawnie czy nie. 

12. Brak programów bądź kodów o których mowa w paragrafie poprzednim  moŜe jednak nie 
być uznany za wadę, jeśli umowa expressis verbis zwolniła Wykonawcę z obowiązku ich 
przekazania. 

1.5.29. Warunki Kontraktowe 

NaleŜy kaŜdorazowo rozumieć jako warunki kontraktu określone w umowie na wykonanie 
robót budowlanych zawartej pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą. 

1.5.30. Wykonawca 

Oznacza osobę wymienioną w Akcie Umowy oraz jej prawnych następców ale nie Ŝadnego 
cesjonariusza tej osoby, wyznaczonego bez zgody Inwestora. 

1.5.31. Znak Zgodności  

ZastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji, 
wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne  
z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
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2. Prowadzenie Robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu Robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
Robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami Specyfikacji Technicznych i programu 
zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami InŜyniera. 

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 InŜyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie InŜynier, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez InŜyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w 
razie potrzeby będzie słuŜył pomocą InŜynierowi przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych 
przez Wykonawcę. 
 Stabilizacja sieci punktów odwzorowania załoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
Wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez Personel Wykonawcy, zostaną 
one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdy Roboty budowlane wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie 
zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z Terenu Budowy i odwodnienie wykopów naleŜy do obowiązków 
Wykonawcy i uwaŜa się, Ŝe ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych pozostałych 
robót. 

Decyzje InŜyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach 
Technicznych, a takŜe w normach i wytycznych wykonania i odbioru Robót. Przy podejmowaniu 
decyzji InŜynier uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości Robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, 
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię.  

Polecenia InŜyniera będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie Wykonawca. 

2.2. Warunki szczegółowe realizacji Robót 
Warunki szczegółowe wykonywania poszczególnych typów Robót są określone w kolejnych 

ST, odpowiednio jak w ST-0 w punkcie 1.4.3. „Spis Szczegółowych Specyfikacji Technicznych”. 

2.3. Teren budowy 

2.3.1. Charakterystyka terenu budowy 

2.3.2. Lokalizacja robót 

Roboty są zlokalizowane na obszarze istniejącego budynku w miejscowości Czerna 128a na 
działce nr 411/2 i 411/4 obr. Czerna. W/w działki przylegają bezpośrednio do drogi gminnej dz. nr 
707. WzdłuŜ dłuŜszego boku budynku na działce nr 411/2 usytuowana jest droga asfaltowa. 

2.3.3. Istniejący stan zagospodarowania 

Obszar objęty opracowaniem jest zagospodarowany. Teren wokół istniejącego obiektu, na 
którym będą prowadzone roboty budowlano-montaŜowe jest utwardzony i ma utwardzoną 
nawierzchnię oraz jest uŜytkowany: częściowo jako ciągi komunikacyjne oraz drogi ewakuacyjne. 
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Z elementów uzbrojenia terenu na omawianym terenie znajdują się: 
• droga wewnętrzna będąca drogą ewakuacyjną; jest to droga o nawierzchni asfaltowej o 

szerokości ok.3.5m;  
• instalacje elektryczne: zaopatrzenie budynku w energie elektryczną za pomocą podziemnego 

przyłącza energetycznego; wewnątrz instalacja elektryczna 230V,  
• instalacja wodna: zaopatrzenie w wodę z istniejącej miejskiej sieci wodociągowej; 
• instalacja kanalizacyjna: ścieki z przyborów sanitarnych odprowadzane są poprzez instalację 

kanalizacyjną pionową i poziomą do istniejącej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. 
 
Stan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem: 

• w centralnym punkcie terenu znajduje się istniejący budynek Wiejskiego Domu Kultury  
 

2.3.4. Warunki naturalne 

Cały obszar jest płaski, połoŜony na wysokości ok. 203,94m n.p.m. 
Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega ochronie na podstawie 

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
Teren objęty opracowaniem nie leŜy w granicach terenu górniczego. 
Uogólniona charakterystyka geologiczna omawianego terenu przedstawia się następująco: 

• warunki gruntowe – nie dotyczy/ poza zakresem opracowania,  
• rodzima warstwa organiczna zbudowana z humusu o miąŜszości ok. 20cm, 
• wody gruntowe – nie dotyczy/ poza zakresem opracowania. 

2.3.5. Opis projektowanego zagospodarowania 

Nie dotyczy. 

2.3.6. Makroniwelacja terenu 

Nie dotyczy. 

2.3.7. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie i na warunkach określonych w Warunkach Kontraktowych przekaŜe 
protokolarnie Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, w szczególności: 

1. dokumentacje techniczną określoną w p.1.4, 
2. kopię decyzji o pozwoleniu na budowę, 
3. kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania Robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umoŜliwienia prowadzenia Robót, 
4. lokalizację i współrzędne reperów (jeśli dotyczy),  
5. Dziennik Budowy, 
6. Księgę Obmiaru Robót, 
7. Dokumentację Projektową, 
8. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 

 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające oraz opiniujące. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 

wszystkich zainteresowanych stron (właściciela lub administratora terenu, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz  
o przewidywanym terminie zakończenia. 
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Koszty związane z nadzorami właścicieli terenów lub urządzeń, wynikające z warunków, na 
jakich zostały wydane pozwolenie na budowę oraz na jakich uzgodniono dokumentację projektową 
naleŜy podać w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót. 

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. 

Wykonawca moŜe zorganizować zaplecze budowy na terenie działki, w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku będącego przedmiotem opracowania. 

Wykonawca moŜe korzystać z mediów znajdujących się na terenie działki na zasadach 
określonych w Warunkach Kontraktowych. 

2.3.8. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Terenu Budowy oraz wszystkich materiałów i 
elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji Robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
Robót. Przez cały ten okres Urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
InŜyniera. MoŜe on wstrzymać realizację Robót jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 
swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
etc. Ŝeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenie Robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na Terenie Budowy i w razie ich 
uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 

Specjalne wymagania wynikające z warunków miejscowych – z uwagi na fakt, Ŝe Roboty będą 
prowadzone w obrębie obiektu uŜytkowanego, Wykonawca jest zobowiązany do takiego wykonania 
ogrodzenia, aby zabezpieczyć Teren Budowy przed moŜliwością dostania się osób niepowołanych, w 
szczególności dzieci, w czasie prowadzenia Robót oraz w czasie, kiedy Roboty nie są prowadzone. 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy w 
okresie trwania realizacji Kontraktu aŜ do zakończenia i odbioru końcowego Robót, w szczególności: 
1. Utrzymać warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową  

i nienaruszalność ich mienia słuŜącego do pracy a takŜe zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupowaŜnionych. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy naleŜy podać  
w Przedmiarze Robót. 

2. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z InŜynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
InŜyniera, tablic informacyjnych zgodnych z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, których treść będzie zatwierdzona przez 
InŜyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 

Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. 

Koszt tablic informacyjnych naleŜy podać w Przedmiarze Robót. 

2.3.9. 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 Robot, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić InŜyniera i władze 
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lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi InŜyniera 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 odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
własności prywatnej.  

Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku ze zdarzeniami oraz odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczeniu podlegają w 
szczególności: 
1. roboty, obiekty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonywaniem robót – od ognia, zalania i innych zdarzeń losowych, 
2. odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 

pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami. 

2.3.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym ewentualne specjalne wymagania wynikające z 
warunków miejscowych, jeŜeli takie istnieją. 

W okresie realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki Ŝeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na Terenie Budowy i poza jej terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
• utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
• stosować się do Ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21 z późn. zm.), 
• 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 uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
a. lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
b. środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
iii) moŜliwością powstania poŜaru. 

2.3.11. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie przeciwpoŜarowe 
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego, na Terenie 
Budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych.  

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpoŜarowymi, w 
bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby 
powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-0. Specyfikacje techniczne. Wymagania Ogólne 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

 16 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
przez Personel Wykonawcy bądź jako rezultat realizacji Robót.  

2.3.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. 
Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym 
od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 
otrzymać zgodę na uŜycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich 
uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki naleŜy wywieźć na wysypisko odpadów zgodnie 
ze Specyfikacjami Technicznymi „Roboty rozbiórkowe. Wymagania Szczegółowe”. 

Powstałe podczas wykonywania prac budowlano-montaŜowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi 
zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych. 

2.3.13. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia personelu zatrudnionego na Terenie 
Budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyŜej przepisami 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

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 w naleŜytym stanie wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 
wynikających z: 

• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003.47.401). 
 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.3.14. Dokumentacja projektowa i powykonawcza 

1. Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu 
      wynikłe w trakcie realizacji Robót. 
2. Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – Rysunki (wg spisu  

w dokumentacji przetargowej). 
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3. Dokumentacja Projektowa – projekt budowlany będący w posiadaniu Zamawiającego (do wglądu). 
4. Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny 

Kontraktowej. 
 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 

całości wykonanych Robót, w tym równieŜ dokumentację geodezyjną (+ szkice polowe) – jeśli 
zachodzi taka konieczność ze względu na charakter i typ Robót. 

Koszt wykonania dokumentacji naleŜy przedstawić w formie ryczałtu, w Przedmiarze Robót. 

2.3.15. Zgodność realizacji Robót z dokumentacja projektową i Specyfikacjami 
Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były  
w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić InŜyniera, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów 
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku zwiększenia ilości robót ziemnych na skutek przegłębienia wykopów wszystkie 
koszty z tym związane, jak równieŜ koszty likwidacji przegłębień oraz odpowiedniego zagęszczenia 
gruntu nasypowego obciąŜają Wykonawcę robót.  

W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

2.3.16. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim przewozie 
powiadomiony InŜynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy jedynie za zgodą 
InŜyniera i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami InŜyniera. 

2.3.17. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
uŜywane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Świadectwa Przejęcia przez InŜyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały 
czas, do momentu odbioru końcowego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie InŜyniera 
powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 

2.3.18. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami  
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i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia Robót. 

W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
• Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej z dn.14.03.1985r. z późn. zm. (Dz.U.1985.12.49 

tekst jednolity Dz.U.2015.0.1412), 
• Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001r. z późn. zm. (tekst jednolity 

Dz.U.2016.0.672) 
 
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 InŜyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

2.3.19. Zajęcie dróg 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zapewnienia moŜliwości 
korzystania z dróg dojazdowych w przypadku zajęcia części dróg przy wykonywaniu prac budowlano-
montaŜowych. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg 
oraz z Rejonem Dróg Publicznych właściwym miejscowo terminy i sposób wykonania wszystkich 
prac mogących spowodować utrudnienia w normalnym korzystaniu z dróg publicznych. Wykonawca 
zobowiązany jest do wykonania wynikających z tych uzgodnień ewentualnych zabezpieczeń i 
oznakowań oraz do poinformowania we wskazany sposób innych uŜytkowników o prowadzonych 
pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  

Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg publicznych oraz zapewnieniem droŜności  
i wynikającą z tego organizację ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem,  
a koszty za wykonanie wszystkich czynności z tym związanych zostaną uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej i przedstawione w Przedmiarze Robót. 

2.3.20. Przygotowanie terenu 

Obiekty lub ich części przewidziane do rozbiórki w ramach przygotowania terenu nie zostały 
rozebrane.  

Gruz betonowy i ceglany z rozbiórek będzie z przeznaczeniem do wykorzystania go przez 
Wykonawcę na podbudowy i nasypy lub z przeznaczeniem na wywóz na składowisko odpadów 
komunalnych – jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na charakter i typ Robót. 

Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej koszt związany z rozbiórką istniejącego obiektu 
lub jego części, koszt kruszenia, segregacji gruzu i wywozu na wysypisko części nie nadających się do 
wbudowania. 

2.3.21. Wycinka zieleni – jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na charakter i 
typ Robót 

Wycinka zieleni w ramach przygotowania terenu nie została wykonana. 
Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej kosztu związane z usunięciem drzew – jeśli 

zachodzi taka konieczność ze względu na charakter i typ Robót.  
W ramach kontraktu Wykonawca wykona usunięcie samowysiewających się krzewów, jako 

roboty przygotowawcze pod wykonanie poszczególnych obiektów. Koszty z tym związane 
Wykonawca ujmie w cenach jednostkowych robót podstawowych, których dotyczą te roboty 
przygotowawcze. 
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2.3.22. Składowanie zanieczyszczonego urobku– jeśli zachodzi taka konieczność ze 
względu na charakter i typ Robót 

Urobek z wykonywanych wykopów pod fundamenty nie nadający się do wbudowania  
w nasypy Wykonawca przetransportuje i składuje na miejscu wskazanym przez Zamawiającego  
w odległości do 5km od miejsca poboru urobku. 

Koszty transportu Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej.  
Koszty związane z przyjęciem materiału na składowisko, na którym będzie on składowany 

obciąŜają Wykonawcę i powinny zostać ujęte w Cenie Kontraktowej. 

2.4. Projekt Organizacji Robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

2.4.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład Projektu Organizacji 
Robót 

Zgodnie z Warunkami Kontraktowymi, w ramach prac przygotowawczych, przed 
przystąpieniem do wykonania zasadniczych Robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i 
przekazania InŜynierowi do akceptacji następujących dokumentów: 
1) Projekt Organizacji Robót (POR) – jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na charakter i typ 
Robót, 
2) szczegółowy harmonogram Robót i finansowania – jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na 
charakter i typ Robót, 
3) Plan Bezpieczeństwa I Ochrony Zdrowia (plan BIOZ), 
4) Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

2.4.2. Projekt Organizacji Robót (POR) – jeśli zachodzi taka konieczność ze względu 
na charakter i typ Robót 

Opracowany przez Wykonawcę POR musi być dostosowany do charakteru i zakresu 
przewidywanych do wykonania Robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji Robót, w 
oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację Robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi i instrukcjami InŜyniera oraz 
harmonogramem Robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

Robót. 
 
W części dotyczącej organizacji zaplecza budowy Wykonawca jest zobowiązany przewidzieć 

m.in. organizację (budowę), urządzenie i utrzymanie biura InŜyniera na podstawie wymagań 
Zamawiającego podanych w Warunkach Kontraktowych. 

2.4.3. Szczegółowy harmonogram Robót i finansowania – jeśli zachodzi taka 
konieczność ze względu na charakter i typ Robót 

 Szczegółowy harmonogram Robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania 
wynikające z dokumentacji projektowej ustaleń zawartych w umowie. MoŜliwości przerobowe 
Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, kolejność Robót oraz sposoby realizacji 
winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. 
 Ogólny harmonogram Robót opracowany wg wymagań zamawiającego, w przypadku gdy 
zachodzi taka potrzeba, wchodzi w skład Warunków Kontraktowych. 
 Na podstawie dyrektywnego harmonogramu Robót Wykonawca przestawi InŜynierowi do 
zatwierdzenia szczegółowy harmonogram Robót i płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami 
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Warunków Kontraktowych. Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych 
proponowany postęp Robót w zakresie głównych obiektów i zadań kontraktowych. 
 Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie 
realizacji Robót. 

2.4.4. Program Zapewnienia Jakości (PZJ). 

 Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość Robót. W tym celu przygotuje PZJ i uzyska 
jego zatwierdzenie przez InŜyniera. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
Robót, 

• wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 
lub wytypowanego do wykonania badań zleconych  przez Wykonawcę – jeśli zachodzi 
taka konieczność ze względu na charakter i typ Robót), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
• ustawienia mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji InŜynierowi; 

b) część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów. 

• sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu i przechowywania na Terenie Budowy 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 

• wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 
• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom 

umowy. 
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 

programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu 

2.5. Dokumenty budowy 

2.5.1. WaŜność dokumentów  

JeŜeli w umowie na wykonanie robót budowlanych nie określono inaczej, to w przypadku 
wątpliwości interpretacyjnych, co do rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz zakresu praw i 
obowiązków Zamawiającego i Wykonawcy, obowiązuje następująca kolejność waŜności 
dokumentów: 

1. Dokumentacja techniczna (projekt budowlany). 
2. Umowa na wykonanie robót budowlanych zawarta między Zamawiającym i Wykonawcą. 
3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
4. Oferta Wykonawcy. 

2.5.2. 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 bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy będą 
czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw – nie pozostawiając pustych miejsc między nimi – w sposób uniemoŜliwiający 
wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i InŜyniera. 

Do Dziennika Budowy naleŜy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
• uzgodnienie przez InŜyniera Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów Robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 
• uwagi i polecenia InŜyniera, 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, 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 Robot, 
• 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 

przedłoŜone InŜynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje InŜyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
InŜynier jest takŜe zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat kaŜdego zapisu 

dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje InŜyniera do ustosunkowania się. Projektant 

nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

2.5.3. Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument, w którym rejestrując ilościowy postęp kaŜdego elementu 
realizowanych Robót, pozwala na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z elementów Robót. 
Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 

2.5.4. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze  
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie 
Zapewnienia Jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione 
na kaŜde Ŝyczenie InŜyniera. 
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2.5.5. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w wyŜej, dokumenty budowy zawierają teŜ: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
b) Pozwolenie na budowę ; 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy ; 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne; 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 
f) Protokoły odbioru robót, 
g) Protokoły z narad i ustaleń 
h) Opinie ekspertów i konsultantów, 
i) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.5.6. 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 InŜyniera i przedstawiane do wglądu 
na Ŝyczenie Zamawiającego. 

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

2.6.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem Robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 

• rysunki robocze, 
• aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
• dokumentacja powykonawcza, 
• instrukcja eksploatacji i konserwacji Urządzeń. 

  
 Dokumenty składane zarządzającemu realizacją umowy winny być wyraźnie oznaczone nazwą 
przedsięwzięcia i zaadresowane następująco: 
 Podać adres InŜyniera na budowie:................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 

 Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby moŜna było ustalić ich zgodność z 
dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, 
rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złoŜonych lub wnioskowanych przez 
Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę Kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone 
będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

2.6.2. Rysunki robocze 

 Elementy, Urządzenia i materiały, dla których InŜynier wyda polecenie przedłoŜenia wykazów, 
rysunków lub opisów nie będą wykonywane, uŜywane ani instalowane dopóki nie otrzyma on 
niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. InŜynier 
sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w Ŝadnym przypadku nie 
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich zawarte. 
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 InŜynier zajmie się przedłoŜonymi materiałami moŜliwie jak najszybciej, zatwierdzi i przekaŜe je 
Wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej konieczności 
ponownego składania dokumentów nie powoduje przedłuŜenia terminów określonych w umowie. 
 Wykonawca przedkłada InŜynierowi do sprawdzenia po cztery (4) egzemplarze wszystkich 
dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku większych rysunków, które nie mogą być łatwo 
reprodukowane przy uŜyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca złoŜy trzy (3) kopie dokumentu lub 
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane InŜynierowi w 
odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niŜ 20 zwykłych dni roboczych na ich 
przeanalizowanie.  
 Dostarczanie rysunków roboczych elementów i Urządzeń współzaleŜnych ze sobą, naleŜy 
koordynować w taki sposób, aby InŜynier otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, Ŝeby mógł poza 
przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
 Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego 
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom kaŜdorazowo powinno towarzyszyć 
pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

1) Nazwa inwestycji:  
2) Nr umowy:  
3) Ilość egzemplarzy kaŜdego składanego dokumentu 
4) Tytuł dokumentu 
5) Numer dokumentu lub rysunku 
6) Określenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy 
7) Numer rozdziału i pozycji w specyfikacji, w którym omówione jest dane urządzenie, materiał 

lub element 
8) Data przekazania 

  
 O ile InŜynier nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez Wykonawcę, który 
potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony 
sposób, Ŝe sprawdził on (Wykonawca) je i zatwierdził oraz, Ŝe Roboty w nich przedstawione są zgodne z 
Warunkami Umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z wszelkimi innymi 
elementami. InŜynier, w uzasadnionych przypadkach, moŜe wymagać akceptacji składanych 
dokumentów przez nadzór autorski. 

2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 MoŜliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montaŜowych, 
kolejność Robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie Robót w terminie określonym w 
Umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.4.3 Wykonawca we wstępnej fazie Robót 
przestawia do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram Robót i finansowania, zgodnie z 
wymaganiami Umowy. Harmonogram ten w miarę postępu Robót moŜe być aktualizowany przez 
Wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez InŜyniera. 

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza 

 Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieŜąco ewidencji wszelkich zmian w 
rodzaju materiałów, Urządzeń, lokalizacji i wielkości Robót. Zmiany te naleŜy rejestrować na komplecie 
rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać InŜynierowi aktualizowane 
na bieŜąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i 
sprawdzenia. Po zakończeniu Robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany InŜynierowi. 

2.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem Robót, po sześć egzemplarzy kompletnych instrukcji 
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kaŜdego Urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
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elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tym zostaną poinformowani ich producenci i/lub dostawcy 
zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie dostarczenia urządzenia lub systemu.  
 Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla Wykonawcy za 
wykonane Roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwierdzone przez 
InŜyniera w dostarczonych instrukcjach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni 
kalendarzowych następujących po zawiadomieniu przez InŜyniera o stwierdzonych brakach. 
 KaŜda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

1. Strona tytułowa zawierająca: tytuł instrukcji, nazwę inwestycji, datę wykonania urządzenia 
2. Spis treści  
3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, pełny adres 

pocztowy 
4. Gwarancje producenta 
5. Wykresy i ilustracje 
6. Szczegółowy opis funkcji kaŜdego głównego elementu składowego układu 
7. Dane o osiągach i wielkości nominalne 
8. Instrukcje instalacyjne 
9. Procedura rozruchu 
10. Właściwa regulacja 
11. Procedury testowania 
12. Zasady eksploatacji 
13. Instrukcja wyłączania z eksploatacji 
14. Instrukcja postępowania awaryjnego i usuwania usterek 
15. Środki ostroŜności 
16. Instrukcje dotyczące konserwacji i naprawy winny zawierać szczegółowe rysunki montaŜowe 

z numerami części, wykazami części, instrukcjami odnośnie zamawiania części zamiennych, 
wraz z kompletną instrukcją konserwacji zachowawczej niezbędnej do utrzymania dobrego 
stanu i trwałości urządzeń 

17. Instrukcje odnośnie smarowania, z wykazem punktów, które naleŜy smarować lub naoliwić, 
zalecanymi rodzajami, klasą i zakresem temperatur smarów i zalecaną częstotliwością 
smarowania 

18. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliŜszego 
przedstawiciela producenta 

19. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących i 
alarmowych 

20. Schemat połączeń elektrycznych dostarczonych urządzeń, w tym układów sterujących i 
oświetleniowych. 

  
 Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, 
akcesoriów i elementów dodatkowych. 

3. Materiały i Urz ądzenia 
Wszystkie materiały, których Wykonawca uŜyje do wbudowania muszą odpowiadać 

warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity 
Dz.U.2016.0.290). Ponadto powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę 
techniczną oraz certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa 
(zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z dn. 30.08.2002 – Dz.U.2002.166.1360, tekst 
jednolity Dz.U.2016.0.655) 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości uŜytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy lub 
świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
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3.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
Wszystkie wbudowywane materiały i Urządzenia instalowane w trakcie wykonywania Robót 

muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez InŜyniera. To samo dotyczy instalowanych 
Urządzeń. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.  

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, Ŝe materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w 
czasie postępu Robót. 

3.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć InŜynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych  
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
InŜynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku  
i Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy 
ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio 
do wymagań Kontraktu lub wskazań InŜyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody InŜyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
Ŝadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione  
w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

3.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez InŜyniera w celu sprawdzenia 

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być 
pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy InŜynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

• InŜynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów  
w czasie przeprowadzania inspekcji, 

• InŜynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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3.4. Kontrola materiałów i urządzeń 
InŜynier moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i Urządzenia, Ŝeby 

sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
InŜynier jest upowaŜniony do pobierania i badania próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego 

własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
InŜynier jest równieŜ upowaŜniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i 
Urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez InŜyniera, Wykonawca ma 
obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, InŜynierowi będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc przez 

Wykonawcę i producenta materiałów lub Urządzeń; 
b) InŜynier będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane 

materiały i Urządzenia przeznaczone dla realizacji Robót. 

3.5. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

wymagane są atesty, kaŜda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, InŜynier 
moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę InŜynierowi.  

Materiały posiadające atesty, a Urządzenia – waŜną legalizację, mogą być badane przez 
InŜyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do uŜycia materiałów i Urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  

3.6. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez InŜyniera za niezgodne ze szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli InŜynier 
pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niŜ te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów moŜe być odpowiednio skorygowana przez InŜyniera. 
KaŜdy rodzaj Robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez InŜyniera, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać 
sobie sprawę, Ŝe te Roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 

3.7. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem oraz zachowały 
swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez InŜyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. Zapewni on, Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i Urządzenia będą 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

3.8. Stosowanie materiałów zamiennych 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania 

rodzaju materiałów w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materiału, albo w okresie dłuŜszym, jeśli będzie to 
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wymagane dla badań prowadzonych przez InŜyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
moŜe być później zmieniany bez zgody InŜyniera. 

4. Sprzęt  
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt uŜywany do Robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST, PZJ lub POR, zaakceptowanym przez InŜyniera; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez InŜyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

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 uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy InŜynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InŜyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji InŜyniera, nie moŜe być później 
zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez InŜyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robót. 

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

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewoŜonych Materiałów oraz 
stan dróg. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach InŜyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie InŜyniera będą 
usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych oraz dojazdach do Terenu Budowy  

6. Kontrola jako ści robót 
Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜyniera 

Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, 
moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez InŜyniera. 

6.1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Program Zapewnienia Jakości, będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 

• Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót. 
• Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót. 
• BHP. 
• Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne. 
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• Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów Robót. 

• System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych 
Robót. 

• WyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań). 

• Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujących a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji InŜynierowi. 

część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu Robót: 
• Wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne. 
• Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp. 
• Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu. 
• Sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów Robót. 

• Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 
Projekt Programu Zapewnienia Jakości zostanie przedstawiony do zatwierdzenia InŜynierowi 

najpóźniej razem z Harmonogramem w terminie zgodnym z odpowiednią Klauzulą Warunków 
Kontraktu. 

Koszty związane z wykonaniem projektu Programu Zapewnienia Jakości naleŜy podać  
w formie ryczałtu w Przedmiarze Robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć załoŜoną 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 InŜynier moŜe zaŜądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, Ŝe poziom ich wykonywania jest zadowalający.  

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 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, InŜynier ustali, jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy 
InŜynierowi świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane Urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną 
legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedury badań. 

InŜynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

InŜynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, InŜynier natychmiast wstrzyma uŜycie do Robót badanych materiałów  
i dopuści je do uŜycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-0. Specyfikacje techniczne. Wymagania Ogólne 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

 29 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek  
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

InŜynier będzie mieć zapewnioną moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie InŜyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 

które budzą wątpliwość, 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 
InŜyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez InŜyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez InŜyniera. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moŜna 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez InŜyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi InŜyniera o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi 
na piśmie ich wyniki do akceptacji InŜyniera. 

Koszt wykonania niezbędnych pomiarów i badań powinien zostać uwzględniony w cenie 
jednostkowej kaŜdej z pozycji, której dotyczy. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca.  

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać InŜynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane InŜynierowi na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych 

6.6. Badania prowadzone przez InŜyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, InŜynier 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. 

InŜynier, 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. 

InŜynier moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to InŜynier 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
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6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, InŜynier moŜe dopuścić do 

uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 
podanymi w ST. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona 
do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę InŜynierowi. 

Materiały posiadające atesty a urządzenia – waŜne legalizacje mogą być badane w dowolnym 
czasie. JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub 
Urządzenia zostaną odrzucone. 

7. Obmiary robót 
Uwaga: Prowadzenie obmiarów robót jest niezbędne tylko dla umów obmiarowych i do nich 

się odnoszą wszystkie ustalenia tego punktu. Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie 
do szacunkowego określenia zaawansowania Robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu InŜyniera o zakresie 

obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 

lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji InŜyniera na piśmie. 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez 
Wykonawcę i InŜyniera. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuŜ linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie  

z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez InŜyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenia te lub 

sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  

w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji Technicznych bądź wskaŜe lokalizację takiego urządzenia. W pierwszym 
przypadku Wykonawca będzie utrzymywać to wyposaŜenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 
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dokładności wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. W drugim przypadku koszty związane z 
transportem materiałów do i od urządzenia wagowego jak równieŜ koszty związane z dokonywaniem 
pomiarów wagowych ponosi Wykonawca; Wykonawca będzie odpowiedzialny za zachowanie 
dokładności pomiarów wg norm zatwierdzonych przez InŜyniera. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a takŜe  

w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z InŜynierem. 

8. Odbiory robót 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 
W zaleŜności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru dokonywanym przez InŜyniera przy udziale Wykonawcy: 
a)  odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b)  Przejęcie Odcinka lub części. 
c)  Przejęcie Końcowe. 
d)  Przejęcie Ostateczne. 

8.2. 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 umoŜliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 
Odbioru Robót dokonuje InŜynier. 
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  

z jednoczesnym powiadomieniem InŜyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 
fakcie InŜyniera. 

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia InŜynier na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie Odcinka Robót 
Przejęcia Odcinka Robot dokonuje się jak przy Przejęciu Końcowym Robót, wg zasad 

określonych w odpowiedniej Klauzuli Warunków Kontraktowych. 
Przejęcie Odcinka polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót jak opisano  

w odpowiedniej Klauzuli Warunków Kontraktowych i dotyczy: 
a) kaŜdego Odcinka w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny Czas 

Wykonania. 
b) kaŜdej znaczącej części Robót Stałych, która albo został ukończona, albo została zajęta lub 

jest uŜytkowana przez Zamawiającego. 
c) kaŜdej części Robót Stałych, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania przed 

ukończeniem. 
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8.4. Przejęcie Końcowe 
Kiedy całość Robót zostanie zasadniczo ukończona i przejdzie zadowalająco Próby Końcowe 

przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym InŜyniera i zobowiązuje się zakończyć 
wszystkie zaległe Roboty w Okresie Gwarancyjnym. UpowaŜnia to InŜyniera do wystawienia  
w Świadectwa Przejęcia w odniesieniu do Robot, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków 
Kontraktowych. 

8.5. Dokumenty do Przejęcia Końcowego Robót 
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 z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodnieniami. 
• Specyfikacje Techniczne. 
• uwagi i zalecenia InŜyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających 

zakryciu oraz udokumentowanie wykonania Jego zaleceń. 
• recepty i ustalenia technologiczne. 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru. 
• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ. 
• atesty jakościowe wbudowanych materiałów. 
• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
• sprawozdanie techniczne. 

 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować równieŜ następujące 

dokumenty: 
• dziennik zagęszczania nasypów z podaniem jakości gruntów, grubości warstw, uŜytego sprzętu 

oraz wyników badań wskaźnika zagęszczenia i stopnia wilgotności. 
• dokumentację geodezyjną powykonawczą – inwentaryzacyjną. 
• wyniki badań i pomiarów elektrycznych. 
• inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
– jeśli zachodzi taka konieczność ze względu na charakter i typ Robót oraz odpowiednie zapisy w 
Warunkach Kontraktowych. 
 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
• zakres i lokalizację wykonywanych Robót. 
• wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego. 
• uwagi dotyczące warunków realizacji Robót. 
• datę rozpoczęcia i zakończenia Robot. 

 
W przypadku gdy, według 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. 

8.6. Przejęcie Ostateczne po okresie gwarancyjnym 
Po podpisaniu przez InŜyniera Świadectwa Wypełnienia Gwarancji, Wykonawca przedkłada 

InŜynierowi Oświadczenie po Ukończeniu zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków 
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Kontraktowych, po czym w ustalonym terminie InŜynier winien wystawić Zamawiającemu Końcowe 
Świadectwo Płatności, zgodnie z odpowiednią Klauzulą Warunków Kontraktowych. 

9. Podstawy płatno ści 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w  ST. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

• robociznę bezpośrednią. 
• wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu. 
• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren 

Budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy). 
• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w 
tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące 
oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierŜawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy. 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym. 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie naleŜy 
wliczać podatku VAT. 
 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 

Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za wykonanie 
Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.1. Ustalenia ogólne 
Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany zapewnić Zamawiającemu pomieszczenie 

do przeprowadzenia narad roboczych z udziałem 10 osób – jeśli zachodzi taka konieczność ze względu 
na charakter i typ Robót oraz odpowiednie zapisy w Warunkach Kontraktowych 

Koszty związane ze spełnieniem tego wymagania Wykonawca uwzględni w cenach 
jednostkowych poszczególnych robót jako element kosztów ogólnych. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca dostarczy i zamontuje na terenie budowy tablicę informacyjną. 
Tablica informacyjna powinna spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury (Dz.U.2002.108.953 z późn. zm. Dz.U.2004.198.2042 i 2043) „ws. dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia”. 

Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej niŜ 6 miesięcy od 
momentu zakończenia inwestycji. 

9.3. Tablice informacyjne (wymagania, podstawy płatności) 
W ramach ryczałtu podanego przez Oferenta w Przedmiarze Robót Wykonawca zapewni: 

• dostarczenie i zainstalowanie tablic, 
• utrzymanie tablic w okresie prowadzenia Robót, 
• demontaŜ tablic tymczasowych. 
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10. Przepisy zwi ązane 

10.1. Normy i normatywy 
Specyfikacje Techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 

branŜowe, instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami 
i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iŜ Wykonawca jest w pełni 
zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 
Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. 
Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)  
i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm,  
w szczególności: 
PN-B-02000:1982 ObciąŜenia budowli. Zasady ustalania wartości. 
PN-B-02001:1982 ObciąŜenia stałe. ObciąŜenia budowli. 
PN-B-02003:1982 Podstawowe obciąŜenia technologiczne i montaŜowe. ObciąŜenia budowli. 

ObciąŜenia zmienne technologiczne. 
PN-B-02010:1980 ObciąŜenie śniegiem. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. 
PN-B-02011:1977 ObciąŜenie wiatrem. ObciąŜenia w obliczeniach statycznych. 
PN-B-02013:1987 ObciąŜenia budowli. ObciąŜenia zmienne środowiskowe. ObciąŜenie 

oblodzeniem. 
PN-B-03002:2001 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03020:1980 Posadowienie bezpośrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. Materiały. 
PN-B-03200:1990 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe Ŝelbetowe i spręŜone. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12008:1996 
/Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnie z tłucznia kamiennego. 
PN-CR ISO 15608 
:2002 

Spawanie. Wytyczne systemu podziału materiałów metalowych na grupy. 

PN-EN 288-1:1994 
/A1:2004 

Wymagania dotyczące technologii spawania metali i jej uznawanie. 
Postanowienia ogólne dotyczące spawania 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.  

  

Wszystkie Roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i 
normatywami, w szczególności z normatywami powołanymi w szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

10.2. Przepisy prawne 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek 
sposób związane z prowadzonymi Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych 
reguł i wytycznych w trakcie realizacji Robót.  
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NajwaŜniejsze z nich to: 
1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290) wraz z 

późniejszymi zmianami 
2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 

(Dz.U.2003.80.717 tekst jednolity Dz.U.2016.0.778) wraz z późniejszymi zmianami  
3. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U.1989.30.163 tekst 

jednolity Dz.U.2016.03.1629) wraz z późniejszymi zmianami 
4. Ustawa o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881, tekst jednolity Dz.U.2016.0.542) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – uŜytkowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) 

6. Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie określenia 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (Dz.U. z 
2004 r. Nr 202, poz. 2072 tekst jednolity Dz.U.2013.0.1129). 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 

odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do uŜywanych 
opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego realizacją umowy o swoich 
działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 
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ST-1_1. Roboty rozbiórkowe. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 451 – Roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę 
Klasa 451-1: Prace przygotowawcze 
Kategoria robót 451-1.2 Roboty rozbiórkowe  
 

Roboty rozbiórkowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty rozbiórkowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-1_1 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-1_1 są prace rozbiórkowe istniejących elementów 
budynku traktowane jako prace wstępne przed wbudowaniem nowych elementów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-1_1 

  Specyfikację Techniczną ST-1_1 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-1_1 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 „Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-1_1 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-1_1 obejmuje wykonanie prac 
rozbiórkowych istniejącego budynku w zakresie: 

• rozebranie obróbek blacharskich oraz elementów odwodnienia, 
• rozebranie pokrycia stropodachu, 
• usunięcie elementów z rozbiórki z terenu budowy. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy. Szczególnie ostroŜnie naleŜy przeprowadzić 
rozbiórkę elementów konstrukcyjnych obiektów zwracając szczególną uwagę, aby nie uszkodzić 
części nie przeznaczonych do rozbiórki. 

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych. 

1.4.2. 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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• gruz i materiały drobnicowe naleŜy usunąć przez specjalne zsypy drewniane – w Ŝadnym 

przypadku nie naleŜy gruzu wyrzucać przez okna ani nie przerzucać na stropy połoŜone niŜej, 
• rozbiórkę elementów Ŝelbetowych naleŜy dokonywać niewielkimi odcinkami, odbijając 

uprzednio warstwę ochronną betonu i przecinając pręty zbrojenia  za pomocą aparatów 
acetylenowych, 
do rozbijania betonu naleŜy stosować narzędzia pneumatyczne lub elektryczne młoty udarowe, 

• elementy konstrukcji stalowych naleŜy rozbierać przez cięcie aparatami acetylenowymi, 
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• robotnicy pracujący na wysokości powyŜej 4.0m. muszą być zabezpieczeni pasami, przy czym 
lina od pasa musi być przymocowana do części trwałej budynku i nie rozbieranej w tym 
momencie, 

• przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych naleŜy odłączyć wszystkie 
wewnętrzne instalacje od sieci zewnętrznych, 

• roboty rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika Budowy. 

2. MATERIAŁY 
Ze względu na fakt, Ŝe ST-1 dotyczą rozbiórki istniejącego obiektu, materiały są tu rozumiane 

nie jako materiały budowlane stricte, lecz jako produkt uboczny pochodzący z tej właśnie rozbiórki.  
W zaleŜności od typu materiału są one być traktowane jako odpady bądź jako materiał nadający się do 
ponownego wbudowania. W tym drugim przypadku ich zastosowanie jest kaŜdorazowo uzaleŜnione 
od aprobaty InŜyniera. 

Powstałe podczas wykonywania prac rozbiórkowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi 
zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

Elementy stalowych instalacji wywieźć do punktu skupu złomu. 
Materiały przeznaczone do powtórnego wbudowania naleŜy oczyścić i zabezpieczyć.  

3. SPRZĘT 
Oprócz narzędzi ręcznych zaleca się uŜycie następujących maszyn i urządzeń do prowadzenia 

robót rozbiórkowych: 
• młoty udarowe pneumatyczne, 
• młoty udarowe elektryczne, 
• palniki acetylo-tlenowe, 
• wyciągarki lub ciągnik – do rozbiórki ścian. 

 
Nie przewiduje się robót rozbiórkowych metodą wybuchową. 

4. TRANSPORT 
Gruz na wysypisko moŜe być przewoŜony dowolnym środkiem transportu dopuszczonym  

do przewozu sypkich materiałów budowlanych. 
Papa musi być przewoŜona na składowisko odpadów niebezpiecznych niezaleŜnie od gruzu. 
Płyty „eternitowe” muszą być przewoŜone w sposób uniemoŜliwiający ich kontakt  

ze środowiskiem zewnętrznym od momentu załadunku na placu budowy do momentu wyładunku  
w specjalistycznym zakładzie utylizacji. Muszą być zachowane wszelkie przepisy i wymagania dla 
transportu materiałów niebezpiecznych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót rozbiórkowych naleŜy wykonać wszystkie 

niezbędne zabezpieczenia, m.in. teren prowadzenia prac naleŜy ogrodzić i oznakować tablicami 
ostrzegawczymi „Roboty rozbiórkowe-wstęp wzbroniony”. Wykopy powstałe w wyniku rozbiórki 
powinny być zabezpieczone. Roboty rozbiórkowe naleŜy wykonywać mechanicznie lub ręcznie  
w sposób podany w ST lub inny, który uzyskał aprobatę InŜyniera. 

5.1. Rozbiórka nadproŜy 

NadproŜa okienne i drzwiowe naleŜy rozebrać ręcznie przy uŜyciu urządzeń elektrycznych 
rozkuwając ścianę w miejscu ich oparcia a następnie demontując. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-1_1 Roboty rozbiórkowe. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

4  

5.2. Rozbiórka ścian 

Rozbiórkę ścian moŜna rozpocząć dopiero po ukończeniu rozbiórki wszystkich innych 
elementów budynku i po uprzątnięciu materiałów. 

Do rozbiórki ścian moŜna przystąpić dopiero po ukończeniu rozbiórki schodów. Rozbiórkę 
ścian moŜna dokonywać sposobem ręcznym lub poprzez zwalniane przy pomocy wciągarek, 
ciągników lub innych środków mechanicznych. 

Rozbiórkę ścian sposobem ręcznym naleŜy prowadzić z bardzo duŜą ostroŜnością  
i zachowaniem przepisów bezpieczeństwa między innymi zaopatrując robotników w pasy ochronne  
i kaski. 

W przypadku wybrania jako metody rozbiórki, rozbiórkę ścian metodą zwalniania przy 
pomocy lin i środków mechanicznych w pierwszej kolejności naleŜy zbadać otoczenie obiektu. NaleŜy 
przy tym zwrócić szczególna uwagę na ewentualna obecność przewodów elektrycznych  
i telefonicznych. 

Burzenie ścian za pomocą liny wymaga uprzedniego oczyszczenia terenu, na który ściana ma 
być zwalona i odpowiedniego „rozcięcia” muru. Mury nie „rozcięte” tworzą ustrój przestrzenny  
w którym ściany poprzeczne do kierunku ciągnienia liny stawiają opór tak silny, Ŝe zwalenie ściany 
będzie nie moŜliwe. 

„Rozcięcie” ściany polega na oddzieleniu ściany podłuŜnej od poprzecznej oraz przecięciu od 
góry do dołu zbyt długich odcinków ścian. 

Zasada zwalania muru linami polega na ciągnięciu w kierunku poprzecznym do płaszczyzny 
muru, w którym mur ma najmniejszą stateczność. 

Nie zaleca się wykonywać przecięcia długich murów w kilku miejscach na raz, poniewaŜ moŜe 
to sprawić, Ŝe część muru, która w danym momencie nie moŜe być zburzona, zawali się na skutek 
wstrząsu wywołanego upadkiem sąsiedniego odcinka. 

Część muru przeznaczona do rozbiórki obwiązuje się liną stalową, nastepnie linę naciąga 
przystosowanymi do tego maszynami. Odległość maszyny od muru, za pomocą której naciąga się linę 
powinna być taka, aby kąt tworzony przez linę z poziomem nie przekraczał 20º. Długość liny powinna 
równać się co najmniej trzem wysokościom muru. Linę naleŜy wiązać u dołu, pośrodku zwalanej 
ściany a w miejscach przerzucenia liny przez mur trzeba podłoŜyć drewniane klocki. 

Naciąganie liny naleŜy wykonywać stopniowo do całkowitego jej wyprostowania Nie moŜna 
dopuścić do gwałtownego wychylenia się muru w przeciwną stronę.  

5.3. Rozbiórka instalacji c.o. 

Rozbiórkę instalacji c.o. dokonać w następującej kolejności: 
• spuszczenie wody z instalacji c.o. 
• odłączenie grzejników od instalacji, 
• demontaŜ i przetransportowanie grzejników do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
• demontaŜ i przetransportowanie armatury do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
• demontaŜ i przetransportowanie przewodów do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
• transport materiałów do punktu skupu złomu, 
• utylizacja pozostałych materiałów. 

5.4. Rozbiórka instalacji c.w.u. 

Rozbiórkę instalacji c.w.u. dokonać w następującej kolejności: 
• spuszczenie wody z instalacji c.w.u. 
• odłączenie grzejników od instalacji, 
• demontaŜ i przetransportowanie grzejników do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
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• demontaŜ i przetransportowanie armatury do miejsca składowania wskazanego przez 
zarządzającego realizacją umowy, 

• demontaŜ i przetransportowanie przewodów do miejsca składowania wskazanego przez 
zarządzającego realizacją umowy, 

• transport materiałów do punktu skupu złomu, 
• utylizacja pozostałych materiałów. 

5.5. Rozbiórka instalacji kotłowni 

Rozbiórkę instalacji kotłowni dokonać w następującej kolejności: 
• spuszczenie wody z instalacji kotłowni, 
• odłączenie kotłów od instalacji, 
• demontaŜ i przetransportowanie kotłów do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
• demontaŜ i przetransportowanie armatury do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
• demontaŜ i przetransportowanie przewodów do miejsca składowania wskazanego przez 

zarządzającego realizacją umowy, 
• transport materiałów do punktu skupu złomu, 
• utylizacja pozostałych materiałów. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. Materiały pochodzące z rozbiórki budynków nie nadające się do ponownego 
wbudowania muszą być usunięte z placu budowy, zaś plac budowy musi być uprzątnięty. 

Materiały nadające się do ponownego uŜycia (oprócz kruszyw) muszą zostać oczyszczone. 

7. OBMIAR ROBÓR 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Jednostką obmiarową związaną z robotami rozbiórkowymi jest dla rozbiórki:   

• pokrycia dachowego – [m2], 
• drewnianej konstrukcji dachu – [m3], 
• stalowych elementów konstrukcji – [kg], 
• nawierzchni, podbudowy – [m2], 
• murów, schodów, ław fundamentowych, podłoŜy z betonu – [m3], 
• instalacji – [mb], 
• elementów wyposaŜenia – [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST- 2_4.2 Ściany zewnętrzne murowane. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 452 – Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych 
Klasa 452-4: Konstrukcje murowane 
Kategoria robót 452-4.2 Ściany zewnętrzne murowane  
Kategoria robót 452-4.3 Ściany wewnętrzne murowane 

 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych w monografii „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-MontaŜowych. Roboty Ogólnobudowlane” OITEB Warszawa 1986 oraz normami 
powołanymi w ww. opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje 
Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień.  
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-2_4.2 
Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-2_4.2 są prace budowlane związane z 

wykonaniem ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-2_4.2 
  Specyfikację Techniczną ST-2_4.2 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-2_4.2 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-2_4.2 
  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-2_4.2 obejmuje wykonanie prac 
murowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
  Roboty murowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania robót murowych odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych 
do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na 
składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz 
stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych naleŜy odłączyć wszystkie 

wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• roboty murowe naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 
 

Podczas prowadzenia prac murarskich, stanowiska pracowników powinny być naleŜycie i 
właściwie zabezpieczone.  

W przypadku murowania fundamentów przed przystąpieniem do wykonywania prac naleŜy 
sprawdzić stateczność i wytrzymałość zabezpieczenia ścian lub skarp wykopów pod fundamenty. 
Zabezpieczenia te naleŜy systematycznie kontrolować w czasie robót, a zwłaszcza po ulewnych 
deszczach. Pracownicy powinni schodzić do wykopów po drabinach lub schodach. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-2_4.2. Ściany zewnętrzne. Wymagania Szczegółowe 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

3 

Roboty murowe powinny być prowadzone z rusztowań wykonanych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W miarę wznoszenia muru powyŜej terenu naleŜy stosować rusztowania 
murarskie kozłowe, rurowe itp. Murowanie ścian powyŜej dwóch kondygnacji moŜe się odbywać po 
ułoŜeniu stropów lub mocnych pomostów na belkach. 

W czasie murowania nie wolno stawać na ścianach. Podczas wznoszenia murów grubości 
trzech i więcej cegły dopuszcza się murowanie ze ściany, pod warunkiem zastosowania pasów 
bezpieczeństwa, uwiązanych do stałych i mocnych konstrukcji. 

Murowanie gzymsów wieńczących o duŜym wysięgu powinno się odbywać z rusztowań na 
wysuwnicach lub wiszących. Podczas układania gzymsów prefabrykowanych nie wolno chodzić po 
murze. Elementy naleŜy dokładnie i prawidłowo zakotwić i wymurować pod nimi od razu mur 
równowaŜący. Bez naleŜytego zrównowaŜenia i zakotwienia nie wolno tych elementów pozostawić na 
murze. 

Wszystkie otwory w ścianach zewnętrznych oraz w stropach powinny być trwale 
zabezpieczone. 

W czasie murowania pracownicy powinni mieć na rękach zabezpieczenia chroniące palce 
przed zdarciem naskórka. 

W celu zabezpieczenia skóry twarzy i rąk przed Ŝrącym działaniem zapraw zaleca się uŜywanie 
tłustych kremów ochronnych.  

Nie wolno dopuścić do robót murowych pracowników, którzy nie przeszli przeszkolenia w 
zakresie BHP. 

1.5. Terminy i definicje 
W niniejszych Specyfikacjach Technicznych przestrzegano terminów dotyczących konstrukcji 

murowych uŜytych w PN-B-03002:1999 /Ap1:2001, Az1:2001, Az2:2002 oraz w PN-B-03340:1999 
/Az1:2004. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  do  wykonywania  murów 
Materiały do wykonywania Robót powinny spełniać wymogi zawarte w punkcie 3-cim ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, certyfikaty oraz spełniać wymogi BHP. 
Materiały stosowane do wykonywania robót murarskich powinny mieć aprobaty techniczne lub 

powinny być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami 
Do robót murowych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 

uŜytku. 
Zaprawy i materiały do wykonania murów powinny odpowiadać w szczególności wymaganiom 

zawartym w normach przywołanych w punkcie 10-tym niniejszej Specyfikacji Technicznej.  
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania robót murarskich powinien 

znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Wszystkie materiały murarskie w szczególności zaprawy murarskie lub ich komponenty 

powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz według 
odpowiednich norm wyrobu. Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego producenta.   

2.2. PodłoŜa 
PodłoŜa powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 

suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoŜa naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 

masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
 Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć, zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoŜa naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-2_4.2. Ściany zewnętrzne. Wymagania Szczegółowe 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

4 

2.3. Utrzymanie stanu technicznego murów 
Utrzymanie stanu technicznego murów, w szczególności z cegły licowej (klinkierowej), 

naraŜonych na długotrwałe działanie wpływów atmosferycznych oraz innych czynników wymaga od 
właściciela, zarządzającego lub dzierŜawcy budynku przestrzegania przepisów zawartych w 
rozporządzeniu MSWiA z 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunków technicznych uŜytkowania 
budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836 oraz Dz.U.2009.205.1584). 

Stan techniczny murów decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawą Prawo budowlane, 
bezpieczeństwa uŜytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanem estetycznym. W celu 
utrzymania odpowiedniego stanu technicznego właściciel zobowiązany jest do przeprowadzania 
kontroli okresowych oraz remontów (konserwacje, naprawy bieŜące i naprawy główne) murów.  

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót murowych stosować: 
• kielnie, 
• pace, 
• czerpaki murarskie, 
• rusztowania stojakowe o regulowanej wysokości, 
• kątowniki murarskie, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• młotki i przecinaki murarskie. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

Podczas transportu oraz składowania naleŜy unikać kontaktu materiałów silnie higroskopijnych 
z wodą, w celu zachowania ich własności uŜytkowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Zasady ogólne, których naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu konstrukcji murowych, 

określone są w PN-B-03002:1999 /Ap1:2001, Az1:2001, Az2:2002 oraz w PN-B-03340:1999 
/Az1:2004. 

Roboty poprzedzające murowanie ścian tj. ziemne i fundamentowe powinny być wykonane i 
odebrane zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru tych robót. 

Przed przystąpieniem do wznoszenia murów naleŜy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyŜowań 
ścian fundamentowych. 

5.2. Ogólne zasady wykonywania murów 
Mury naleŜy wykonywać warstwami z zastosowaniem prawidłowego wiązania i jednakowej 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 

W pierwszej kolejności naleŜy wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości 
poniŜej jednej cegły naleŜy murować nie wcześniej niŜ po zakończeniu ścian głównych danej 
kondygnacji. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-2_4.2. Ściany zewnętrzne. Wymagania Szczegółowe 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

5 

Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. RóŜnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać 4m 
dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku 
konieczności zastosowania większej róŜnicy w poziomach wznoszonych murów niŜ 4.0m lub 3.0m 
naleŜy dokonać tego strzępiami uciekającymi lub teŜ zastosować przerwy dylatacyjne. 

Cegła lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegłę, przed ułoŜeniem w murze, polewać 
lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciąŜonych, na zaprawie cementowej, konieczne 
jest moczenie cegły suchej. 

Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod 
warunkiem przestrzegania zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub 
pustaków jednego wymiaru i jednej klasy. 

Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych naleŜy zawsze wykonywać na 
wysokości co najmniej 15cm nad terenem, niezaleŜnie od izolacji wodochronnej murów 
fundamentowych. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niŜ jedna cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, 

kominy itp.) mogą być wykonane tylko przy temperaturze powyŜej 0ºC. 
Wykonywanie konstrukcji murowych grubości jednej cegły i grubszych dopuszcza się w 

temperaturze poniŜej 0ºC, pod warunkiem zastosowania środków umoŜliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych. Przy 
wznawianiu robót po przerwie zimowej lub po innej dłuŜszej przerwie w robotach, gdy zajdzie 
potrzeba, naleŜy usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł 
i uszkodzonej zaprawy. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola wykonania murów 
W czasie murowania naleŜy przeprowadzać kontrolę jakości wykonania muru. NaleŜy 

sprawdzić zachowanie właściwego poziomu warstw cegieł, jak i pionu, wznoszonych murów oraz ich 
poszczególnych elementów (naroŜników, filarów, otworów, wnęk itp.). 

Poziom poszczególnych warstw muru sprawdzać naleŜy za pomocą warstwopionów. 
Warstwopiony ustawia się w naroŜnikach na wszystkich załamaniach oraz na odcinkach prostych w 
odstępach maksymalnie 15m, sprawdzając kaŜdorazowo dokładność ich ustawienia za pomocą pionu. 
Na pionowe ustawienie warstwopionu naleŜy zwracać szczególną uwagę, gdyŜ niedokładność 
ustawienia moŜe spowodować duŜe odchylenia wznoszonego muru od pionu. 

JeŜeli w czasie sprawdzania stwierdzi się odchylenie muru od poziomu, to usterkę tę naleŜy 
usunąć przy układaniu następnych rzędów cegieł odpowiednio pogrubiając warstwę zaprawy. 

Po ukończeniu murowania ścian i filarów kaŜdej kondygnacji naleŜy sprawdzić poziom i 
zachowanie pionu i poziomu ścian i filarów. W razie stwierdzenia odchyłek większych od określonych 
w Specyfikacji Technicznej w punkcie „Odbiór robót”, naleŜy usunąć usterki, a dopiero potem 
przystąpić do murowania ścian następnej kondygnacji.  

Badania kontrolne gotowych murów powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich wymagań 
wymienionych w punkcie „Wymagania dotyczące robót murowych”, w szczególności sprawdzenie: 

• zgodności ich wykonania z dokumentacją robót murowych (określoną w punkcie 
„Dokumentacja robót murowych”), z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej, 

• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
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• wyglądu i innych właściwości powierzchni murów, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi murów, 

 
Metody badań kontrolnych murów powinny być przeprowadzone w sposób podany w PN-B-

10020:1968. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót murowych 
Dokumentację robót murowych stanowią: 

• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą robót murowych najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej 

dokumentacje robót murowych z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i 
Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Obmiar Robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Jednostką obmiarową związaną z robotami murowymi jest:   

• dla murów grubych (grubość jednej cegły i więcej) – [m3], 
• dla murów cienkich (grubość mniejsza niŜ jedna cegła) – [m2]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
Ściany murowane powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z 

warunkami podanymi w Specyfikacji Technicznej ST-2_4.2. 
Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na ustawienie i zamocowanie ościeŜnic okiennych i 

drzwiowych, które powinny być dokładnie ustawione do pionu.  
Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów powinny  odpowiadać wymaganiom 

określonym w tabeli. 
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Odbiór gotowych murów następuje po sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w 
toku wykonywania prac murowych.  

Zgodność wykonania murów stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wskazanych w punkcie „Kontrola  przy  odbiorze  murów” z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w tabeli powyŜej. 

W razie uznania całości lub części robót murowych za niezgodne ze Specyfikacją Techniczną 
naleŜy ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od Specyfikacji Technicznej  
zagraŜają bezpieczeństwu budowli. Mury zagraŜające bezpieczeństwu powinny być rozebrane oraz 
ponownie w sposób prawidłowy wykonane i przedstawione do odbioru. 

 Protokół odbioru gotowych murów powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
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• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania murów z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
PN-B-03002:1999 
/Ap1:2001,Az1:2001
, Az2:2002 

Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-B-03340:1999 
/Az1:2004 

Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 197-1:2002 
/A1:2005 

Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego uŜytku. 

PN-B-10020:1968 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12008:1996 
/Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
PN-B-04500:1985 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-EN 13139:2003 
/Ac:2004  

Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN 12620:2004 
/Ac:2004 

Kruszywa do betonu. 

PN-EN 13055:2003 
/Ac:2004 

Kruszywa lekkie. Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy. 

PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
PN-EN 771-1:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
PN-EN 771-2:2004 
 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe. 

PN-EN 771-4:2004 
 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komórkowego. 

PN-EN 771-5:2005 
 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego. 

PN-EN 771-6:2002 
 

Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 6: Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 

PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
PN-B-12002:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły dziurawki. 
PN-B-12003:1975 
/Az3:1999 

Cegły pełne i bloki drąŜone wapienno-piaskowe. 
 

PN-B-12004:1999 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kominowe. 
PN-B-12008:1996 
/Az1:2002 

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły klinkierowe budowlane. 
 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-B-2066:1998 
/Az1:1999,Az2:2000, 
Az3:2001 

Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 

PN-EN 1745:2004 Mury i wyroby murowe. Metody określania obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.  
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ST-2_9.2. Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie. Wymagania 
Szczegółowe 
Grupa 452 – Roboty związane z wykonaniem konstrukcji obiektów budowlanych 
Klasa 452-9: Dach  
Kategoria robót 452-9.2 Rynny i rury spustowe oraz obróbki blacharskie  
 

Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 396/2004 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP  
Jako roboty pokryciowe w niniejszej Specyfikacji Technicznej zostały ujęte roboty polegające 

na wykonaniu wierzchniej, wodochronnej warstwy dachu, przymocowaniu do podłoŜa lub podkładu 
odpornej na działanie czynników atmosferycznych oraz wykonaniu obróbek blacharskich 
(odwodnienia dachu lub stropodachu). 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-2_9.2 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-2_9.2 są prace związane z montaŜem rynien i rur 
spustowych oraz z wykonaniem obróbek blacharskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-2_9.2 

  Specyfikację Techniczną ST-2_9.2 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w ST-0 
„Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-2_9.2 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-2_9.2 

  Zakres robót obejmuje w szczególności: 
• montaŜ rynien, 
• montaŜ rur spustowych, 
• wykonanie obróbek blacharskich. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Wykonawca odpowiedzialny jest za zgodność oraz jakość wykonania Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową, Ogólną Specyfikacją Techniczną ST-0 i poleceniami InŜyniera. 
  Teren wokół obiektu na którym wykonywane będą roboty pokrywcze powinien zostać 
przygotowany i zabezpieczony oraz stosownie oznakowany. 
  Na tak przygotowanym i zabezpieczonym terenie naleŜy wyznaczyć poszczególne stanowiska: 

• składowania materiałów nowych, 
• składowania materiałów pochodzących z rozbiórki, 
• sprzętu wyciągowego (Ŝurawiki, podnośniki, windy itp.). 

  Materiały pochodzące z rozbiórki i nie nadające się do ponownego uŜycia naleŜy 
posegregować na materiały bezpieczne i niebezpieczne i wywieźć z placu budowy samochodami 
wyładowczymi w miejsce wyznaczone do składowania odpadów. 

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  
  W trakcie wykonywania robót pokrywczych naleŜy zwrócić szczególną uwagę 
uniemoŜliwienie przedostania się do gruntu lepików, emulsji asfaltowych i mas asfaltowych. 
  Podczas wykonywania prac pokrywczych z zastosowaniem lepiszczy stosowanych na gorąco 
naleŜy bezwzględnie nie dopuścić do powstania zapłonu materiałów. 
  Niedopuszczalne jest takŜe spalanie materiałów pokrywczych. 
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1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

   
  Wykonywanie robót pokrywczych na dachach budynków o wysokości powyŜej 2.5m bez 
odpowiedniego zabezpieczenia jest zabronione. Wymóg ten dotyczy wykonywania wszelkich prac na 
wysokości. 
  Prace polegające na przygotowaniu materiałów tj. transporcie pionowym materiałów naleŜy 
wykonywać z naleŜytą starannością i zachowaniem szczególnych środków bezpieczeństwa. 
Bezwzględnie naleŜy przestrzegać przepisów BHP.  
  Pracownicy muszą być bezwzględnie przeszkoleni oraz posiadać badania lekarskie zezwalające 
im na pracę na wysokości.   
  Wszelkie części konstrukcji wzniesione ponad poziom ziemi powinny mieć poręcze na 
wysokości 1.10m. oraz krawęŜniki (obrzeŜenia) o wysokości 0.15m., przy czym naleŜy zabezpieczyć 
przestrzeń pomiędzy krawęŜnikiem a poręczą. Przy robotach wykonywanych przejściowo poręcze 
i krawęŜniki moŜna zastąpić przez inne środki zabezpieczające pracownika przed upadkiem 
z wysokości. 
  Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

2. MATERIAŁY 
Materiały do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 3-cim ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, certyfikaty oraz spełniać wymogi BHP. 
Materiały stosowane do wykonywania rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich 

powinny mieć : 
1. certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 

polskich, z europejską aprobata techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
członkowskiego uznaną z a zgodną z wymaganiami podstawowymi, a następnie być 
oznaczone  znakowaniem CE, 

2. mieć deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, wydaną przez 
producenta – w przypadku wyrobów podanych w wykazie Komisji Europejskiej mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 
Na opakowaniach materiałów stosowanych do wykonywania rynien oraz obróbek blacharskich 
powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.  
Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 
Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego producenta.   

3. SPRZĘT 
Do wykonywania robót związanych montaŜem rynien i rur spustowych Wykonawca powinien 

wykazać się moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 
• urządzeń oraz sprzętu ochronnego zabezpieczających prace na wysokościach, 
• rusztowań. 
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4. TRANSPORT 
Rynny i rury spustowe, zarówno stalowe i z tworzyw sztucznych, mogą być przewoŜone 

dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuŜ środka transportu.  

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoŜone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów.  

Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie moŜe przewyŜszać ścian środka 
transportu o więcej niŜ 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu.  

Pierwszą warstwę rur naleŜy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne warstwy w 
miejscach stykania się wyrobów naleŜy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 
2 do 4 cm po ugnieceniu). 

5. WYKONANIE ROBÓT  
MontaŜ rynien i rur spustowych oraz obróbka blacharskie naleŜy wykonywać zgodnie z 

wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów, wymaganiami producenta. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona rozbiórki istniejących rynien i rur 
spustowych. 

5.2. Roboty montaŜowe  

• kaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych, 
• uchwyty rynnowe powinny być dostosowane do przekroju rynny oraz pochylenia połaci 

dachowej, 
• mocowanie uchwytów do okapu jeŜeli nie wskazuje tego dokumentacja projektowa powinno 

mieć rozstaw nie większy niŜ 80cm, 
• zewnętrzny brzeg rynny powinien znajdować się niŜej o 10mm względem jej wewnętrznego 

brzegu, 
• odchylenie rur spustowych od pionu nie moŜe być większe niŜ 20mm na 10m długości, 
• odchylenie rur spustowych na długości 2m nie powinno być większe niŜ 3mm, 
• rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych w rozstawie 

nie większym niŜ 3m oraz zawsze na końcach rur i przed kolankami, 
• uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny 

muru, 
• pionowe złącza rur spustowych powinny być zwrócone na zewnątrz i dostępne. 

5.3. Obróbki blacharskie 

5.3.1. Obróbki blacharskie – załoŜenia ogólne 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 
Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej powinny być wykonywane z 

blachy o grubości 0.5÷0.6mm. 
Przy wykonywaniu obróbek blacharskich naleŜy pamiętać o konieczności zachowania 

dylatacji. 
Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone  w sposób umoŜliwiający przeniesienie 

ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru 
dylatacji.  
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5.3.2. Obróbki blacharskie – urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia powinny 
być osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podłuŜnym. 
 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłoŜu powinny być wyrobione 
koryta odwadniające o przekroju trójkątnym lub trapezowym. Nie naleŜy stosować koryt o przekroju 
prostokątnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdłuŜ ścian attykowych, ścian budynków 
wyŜszych w odległości mniejszej niŜ 0.5m. oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi. 
 Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niŜ 1.5%. 
 Rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczać 25.0m. 
 Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju trójkątnym i 
trapezowym podłoŜe wokół wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu wpustu powinno być poziome 
– w celu osadzenia kołnierza wpustu. 
 Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniŜszych miejscach koryta. Niedopuszczalne 
jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niŜ 0.5m. od elementów 
ponaddachowych. 
 Wloty wpustów dachowych powinny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami ochronnymi 
nałoŜonymi na wpust przed moŜliwością zanieczyszczenia liśćmi  lub innymi elementami mogącymi 
stać się przyczyna niedroŜności rur spustowych. 
 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny być 
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachów (stropodachów). 
 Spadki podłuŜne koryt odwadniających powinny zapewnić swobodny odpływ wody opadowej. 
 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-
94702:1999 i PN-B-94701:1999. 
 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 607:1999. 
 Liczba rur spustowych oraz przekroje rur i rynien spustowych powinny być kaŜdorazowo 
ustalone indywidualnie na podstawie PN-92/B-02707. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami 

niniejszych Warunków technicznych.  

6.1. Kontrola, pomiary i badania 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez InŜyniera. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 
• sprawdzenie rozstawu, jakości połączeń, rozmierzeniu uchwytów, zlokalizowaniu 

ewentualnych dziur i pęknięć, prostoliniowości, sprawdzeniu spadku rynien, 
• sprawdzenie prostoliniowości rur spustowych i odchyłek od pionu, sprawdzeniu sposobu 

zamocowania, lokalizacji rys i pęknięć, 
• rynny i rury spustowe sprawdza się równieŜ pod kątem występowania przecieków oraz czy 

woda spływając z płaszczyzny dachu nie przelewa się nad rynną. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

8.2. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
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• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (Dz.U.1994.89.414, z późniejszymi zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

8.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami jest dla:   
• wykonanie obróbek blacharskich –[m²], 
• wykonanie rynien – [mb]. 
• wykonanie rur spustowych – [mb]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
Podstawę do odbioru wykonania robót dekarskich stanowi stwierdzenie zgodności ich 

wykonania z dokumentacja projektową i zatwierdzonymi zmianami, podanymi w dokumentacji 
powykonawczej. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić : 
• pełna dokumentacje powykonawczą wraz z oświadczeniem stwierdzającym zgodność 

montaŜu rynien i rur spustowych z projektem, 
• protokoły badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
• stwierdzenie InŜyniera, Ŝe wyniki przeprowadzonych badań były pozytywne, 
 
Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych Warunków technicznych. 
Protokół odbioru powinien zawierać : 
• zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót montaŜowych z projektem, 
• spis dokumentacji przekazywanej Inwestorowi, w której skład powinien wchodzić program 

utrzymania pokrycia. 

8.2. Odbiór rynien 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w ST, 
dokumentacji projektowej i Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w zakresie: 

• wymiarów, 
• rozstawu, 
• wykonania rynien oraz połączeń, 
• rozmieszczenia uchwytów: co 50 – 80cm, 
• sprawdzenia spadków podłuŜnych i szczelności, obowiązkowo za pomocą wody (spadek 

rynny nie moŜe być mniejszy niŜ 0,5%) 
• usytuowania zewnętrznej linii poziomej i linii stanowiącej przedłuŜenie powierzchni 

przekrycia (brzeg zewnętrzny rynny powinien być niŜej o 10mm od brzegu wewnętrznego), 
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8.2. Odbiór rynien 

Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami określonymi w 
ST, dokumentacji projektowej i Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót w zakresie: 

• wymiarów, 
• rozstawu, 
• wykonania rur i połączeń, 
• umocowania w uchwytach: co 3m, 
• prostoliniowości : 3mm/2m, 
• szczelności, obecności dziur i pęknięć, 
• pionowości, za pomocą pionu murarskiego i przymiaru, z dokładnością do 5mm: 

odchylenie od pionu nie moŜe przekraczać 20mm/10m. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
PN-B-02316:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 
PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachówką ceramiczną. Wymagania i badania przy 

odbiorze.. 
PN-63/B-10243 Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania przy odbiorze.. 
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do 

pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu.  
PN-EN 506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu  Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów z blachy 

miedzianej do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłoŜu. 
PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 1 : Stal. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 2 : Aluminium. 

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 
Część 3 : Stal odporna na korozję. 

PN-EN 502-2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję. Układanych na ciągłym 
podłoŜu. 

PN-EN 507-2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu Charakterystyka wyrobów 
samonośnych z blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłoŜu. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
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PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy definicje , podział i wymagania. 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.. 
PN-B-20130:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS-E). 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U. Definicje, wymagania i 

badania. 
pr EN 988 Cynk i stopy z cynku. Specyfikacja wyrobów płaskich, rolowanych, dla 

budownictwa. 
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. 
PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa. 
PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa. 
PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa. 
PN-B-24620:1996 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 
PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco. 
PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu 

szklanego. 
PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej. 
PN-EN 490:2000 Dachówki i kształtki dachowe cementowe. Charakterystyka wyrobu. 
PN-EN 1304:2002 Dachówki ceramiczne. Definicje i specyfikacja wyrobów. 
PN-B-12070:1996 Wyroby budowlane z betonu. Dachówki i gąsiory dachowe cementowe. 
PN-B-12020:1997 Pokrycia dachowe ceramiczne. Dachówki i gąsiory dachowe ceramiczne. 
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ST-3_1. Instalacje wodociągowe. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_1 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji wodociągowej i wodnej ppoŜ. 

1.2.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – w 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_1 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_1 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy montaŜu instalacji wodociągowej i wodnej ppoŜ: 

S.01.01.01  Przewody wodociągowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez 
przegrody budowlane; 

S.01.01.02 Armatura wodociągowa; 
S.01.02.01  Punkty czerpalne; 
S.01.02.02 Urządzenia wodociągowe; 
S.01.03.01 Hydranty; 
S.01.03.02 Urządzenia ppoŜ. 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera 

Budowy.  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
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ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólna ST. 

2.2.  Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Materiały zgodne z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

2.2.2 Wymagania dla materiałów instalacyjnych: 

2.2.2.1 Materiały mające styczność z wodą pitną, w tym zabudowane w instalacji ppoŜ, muszą 
posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.  

2.2.2.2 Przystosowanie materiałów do pracy: 

― w instalacji zwu w temperaturze medium 0-200C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 10 
bar, 

― w instalacji cwu i cyrkulacji w temperaturze medium 0-850C przy maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 10 bar, 

― punktów czerpalnych zwu w temperaturze 0-200C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym 6 
bar, 

― punktów czerpalnych cwu i cyrkulacji w temperaturze medium 0-750C przy maksymalnym 
ciśnieniu roboczym 6 bar, 

― przewody, armatura i urządzenia instalacji wodnej hydrantowej ppoŜ przystosowane do 
pracy w temperaturze medium 0-200C przy maksymalnym ciśnieniu roboczym co najmniej 
10 bar, 

― dla hydrantów ppoŜ wymagana Notyfikacja Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony 
PrzeciwpoŜarowej w Józefowie (CNBOP) oraz zgodność z normami PN-EN 671-1; Stałe 
urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne z węŜem 
półsztywnym i PN-EN 671-2; Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Część 2: 
Hydranty wewnętrzne z węŜem płasko składanym; 

 
2.2.3 Wymagania poszczególnych materiałów instalacyjnych 

2.2.3.1 Specyfikacja materiałów instalacyjnych 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 
Wiejski Dom Kultury, Czerna 128a 

 
Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 

Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 
 

LP 
 

OZNA-
CZENI

E  

 
ARTYKUŁ 

TYP, 
PRODUCENT/ 
DOSTAWCA 

 
SPECYFIKACJA 

 
J.M

. 

 
IL
OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 Bu Bateria umywalkowa  ― bateria umywalkowa stojąca, chromowana, 

jednouchwytowa, wylewka sztywna 
wyposaŜona w perlator, wysokość baterii i 
długość wylewki w poziomie od osi 
podstawy baterii dostosowana do kształtu i 
wielkości zastosowanej umywalki 
umoŜliwiające funkcjonalność i łatwość 
korzystania, głowica ceramiczna, z 
przyciskowym zaworem spustowym wody w 
umywalce, 

― korek chromowany umywalki zintegrowany 
z baterią umywalkową, 

― komplet dwóch węŜyków przyłączeniowych 
ciepłej i zimnej wody,  

― dwa kurki odcinające ciepłej i zimnej wody 
kulowe, gwintowane, ćwierćobrotowe, 
korpus mosięŜny niklowany, chromowane; 

kpl 9 

2 Bz Bateria zlewozmywakowa  ― bateria zlewozmywakowa ścienna, 
chromowana, jednouchwytowa, wylewka 
ruchoma wyposaŜona w perlator, długość 
wylewki w poziomie od osi  podstawy baterii 
dostosowana do kształtu i wielkości 
zastosowanej umywalki umoŜliwiające 
funkcjonalność i łatwość korzystania, 
głowica ceramiczna, 

― korek chromowany zlewozmywaka, 
― komplet zestawu podłączeniowego; 

kpl 3 

3 Zu Zawór ustępowy  ― zawór ustępowy ćwierćobrotowy naścienny 
chromowany dn 10-15, 

― węŜyk do podłączenia zbiornika płuczącego; 

kpl 8 

4 Zs Zawór pisuarowy  ― zawór pisuarowy dn 15, chromowany, 
naścienny, obsługiwany ręcznie przez 
naciśnięcie,  

― węŜyk podłączający pisuar, 
― wbudowany zawór odcinający i zwrotny; 

kpl 1 

5 Zzw Zawór ze złączką do węŜa  ― zawór ze złączką do węŜa kulowy odcinający 
dn 15, ścienny; 

materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜny; 

kpl 1 

6 Zzw1 Zawór ze złączką do węŜa  ― zawór ze złączką do węŜa kulowy odcinający 
dn 15, ścienny zintegrowany z zaworem 
antyskaŜeniowym HA; 

materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜny; 

kpl 1 

7 Zm Zawór do zmywarki 
mechanicznej 

 ― zawór ustępowy ćwierćobrotowy naścienny 
chromowany dn 10-15, 

― węŜyk do podłączenia zbiornika płuczącego; 

kpl 2 

8 ZkDN15 Zawór odcinający  ― zawór kulowy odcinający dn 15 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowy; 
 materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜy; 

kpl 7 
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9 ZkDN20 Zawór odcinający  ― zawór kulowy odcinający dn 20 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowy; 
 materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜy; 

kpl 5 

10 ZT dn15 Zawór termostatyczny 
cyrkulacyjny 

 ― zawór termostatyczny obiegu cyrkulacji dn 
15  z nastawą temperaturową 35-650C, 
kv=0,30, o połączeniu gwintowanym, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― - termometr 0-1000C; 

kpl 3 

11 Zks1 Zawór odcinający  ― zawór kulowy odcinający dn 80 prosty o 
połączeniu kołnierzowym,  

― wyposaŜony w spust, 
― komplet kołnierzy przyłączeniowych do 

instalacji,  
― chwytak prosty; 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy; 

kpl 1 

12 Zk2 Zawór odcinający  ― zawór kulowy odcinający dn 40 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy; 

kpl 2 

13 Fs Filtr siatkowy  ― filtr siatkowy dn 40 prosty o połączeniu 
gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜny; 

kpl 1 

14 EA2 Zawór antyskaŜeniowy  ― zawór antyskaŜeniowy EA dn 40 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜny; 

kpl 1 

15 Dn40 Rura instalacyjna   ― przewody i kształtki stalowe dn 40 ze szwem 
z usuniętym wypływem wg normy PN-82/H-
74200 podwójnie obustronnie ocynkowane 
wg normy ZN-72/8640-01 łączone na gwint.; 

mb 1 

16 Dn80 Rura instalacyjna   ― przewody i kształtki stalowe dn 80 ze szwem 
z usuniętym wypływem wg normy PN-82/H-
74200 podwójnie obustronnie ocynkowane 
wg normy ZN-72/8640-01 łączone na gwint.; 

mb 1 

17 15x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 15x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 127 

18 18x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 18x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 58 

19 22x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 22x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 33 

20 28x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 28x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 17 

21 35x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 35x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 4 

22 42x2,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 40x2,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 26 

Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 
Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 

 
ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI WODOCI ĄGOWEJ 

 

Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 
opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

 
Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 

minimalne wymagania dla danego produktu. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-3_1. Instalacje wodociągowe. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

6 

Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 
wymagania lub produktów równowaŜnych. 

 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium. 

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI WODNEJ HYDRANTOWEJ PPO ś 

        
Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 

Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 
 

LP 
 

OZNA-
CZENI

E  

 
ARTYKUŁ 

TYP, 
PRODUCENT/ 
DOSTAWCA 

 
SPECYFIKACJA 

 
J.M

. 

 
IL
OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 Zk1 Zawór odcinający  ― zawór kulowy odcinający dn 80 prosty o 

połączeniu kołnierzowym,  
― komplet kołnierzy przyłączeniowych do 

instalacji,  
― chwytak prosty; 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy; 

kpl 1 

2 EA1 Zawór antyskaŜeniowy  ― zawór antyskaŜeniowy EA dn 80 prosty o 
połączeniu kołnierzowym,  

― komplet kołnierzy przyłączeniowych do 
instalacji; 

materiał: mosiądz niklowany lub równowaŜny; 

kpl 1 

3 ZPi Zawór pierwszeństwa  ― zawór pierwszeństwa ppoŜ automatycznie 
zamykający przepływ w przypadku spadku 
zadanego ciśnienia na czujniku dn 40 o 
połączeniach gwintowanych, mosiądz, 
zakres ciśnień róŜnicowych nastawy 0,3--10 
bar, 

― wykonanie w funkcji normalnie 
automatycznie zamkniętej w przypadku 
zaniku prądu z wyposaŜeniem w zestaw do 
ręcznego otwierania w przypadku zaniku 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― cewka elektromagnetyczna z puszką 
przyłączeniową, 

― obudowa regulacji, 
― presostat lub czujnik ciśnienia wody z 

przewodami; 

kpl 1 

4 Dn32 Rura instalacyjna   ― przewody i kształtki stalowe dn 32 ze szwem 
z usuniętym wypływem wg normy PN-82/H-
74200 podwójnie obustronnie ocynkowane 
wg normy ZN-72/8640-01 łączone na gwint.; 

mb 5 

5 Dn40 Rura instalacyjna   ― przewody i kształtki stalowe dn 40 ze szwem 
z usuniętym wypływem wg normy PN-82/H-
74200 podwójnie obustronnie ocynkowane 
wg normy ZN-72/8640-01 łączone na gwint.; 

mb 14 

5 Dn50 Rura instalacyjna   ― przewody i kształtki stalowe dn 50 ze szwem 
z usuniętym wypływem wg normy PN-82/H-
74200 podwójnie obustronnie ocynkowane 
wg normy ZN-72/8640-01 łączone na gwint.; 

mb 13 

6 Dn80 Rura instalacyjna   ― przewody i kształtki stalowe dn 80 ze szwem mb 2 
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z usuniętym wypływem wg normy PN-82/H-
74200 podwójnie obustronnie ocynkowane 
wg normy ZN-72/8640-01 łączone na gwint.; 

7 HP1 Hydrant wewnętrzny dn25, L=30,0m, 
slim 

― hydrant wewnętrzny 25 slim (wg EN-PN 
ISO 7010-2012) z zaworem hydrantowym dn 
25, węŜem półsztywnym dn 25, dł.30m (wg 
EN-694), bębnem na wąŜ, dyszą i 
prądownicą PW-25 (wg EN-671), z 
zamykaną szafką wnękową zawieszaną 
naścienną o wym. b=780mm, h=780, 
g=180mm, drzwi otwierane na prawo, pełne; 

kpl 1 

8 HP2 Hydrant wewnętrzny dn25, L=30,0m ― hydrant wewnętrzny 25 (wg EN-PN ISO 
7010-2012) z zaworem hydrantowym dn 25, 
węŜem półsztywnym dn 25, dł.30m (wg EN-
694), bębnem na wąŜ, dyszą i prądownicą 
PW-25 (wg EN-671), z zamykaną szafką 
niewnękową zawieszaną naścienną o wym. 
b=740mm, h=790, g=250 mm, drzwi 
otwierane na prawo, pełne; 

kpl 1 

9 HP3 Hydrant wewnętrzny dn25, L=20,0m ― hydrant wewnętrzny 25 (wg EN-PN ISO 
7010-2012) z zaworem hydrantowym dn 25, 
węŜem półsztywnym dn 25, dł.20m (wg EN-
694), bębnem na wąŜ, dyszą i prądownicą 
PW-25 (wg EN-671), z zamykaną szafką 
niewnękową zawieszaną naścienną o wym. 
b=740mm, h=790, g=250 mm, drzwi 
otwierane na prawo, pełne; 

kpl 1 

Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 
Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 

 

ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI WODNEJ HYDRANTOWEJ 
PPOś 

 

Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 
opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

 
Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 

minimalne wymagania dla danego produktu. 
Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 

wymagania lub produktów równowaŜnych. 
 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium. 
 

2.2.3.2 JeŜeli specyfikacja poszczególnych pozycji narzuca wyŜsze lub dopuszcza niŜsze wymagania 
w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób, niŜ wymagania zgodne z 
pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, naleŜy przyjąć jako obowiązujące wymagania podane przy specyfikacji 
danej pozycji materiałowej.   
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2.2.3.3 Kolumna nr 2 w kaŜdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jeśli tabele są załączane) stanowi opis 
warunków równowaŜności który, wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, określa 
minimalne wymagania stawiane produktom. 

2.2.3.4 Nazwy producentów lub systemów jeśli zostały uŜyte w opracowaniu to tylko i wyłącznie w 
celu przedstawienia charakterystyki wyrobu definiującej minimalne wymagania dla danego 
produktu. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równowaŜne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametrów i zachowania celu któremu mają 
słuŜyć. 

3. SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót  

5.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
prace i próby przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi  
w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3 Przy montaŜu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, 
instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe producentów. Proces łączenia przewodów i kształtek 
przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.  
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5.3 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu przewodów (pionowość, spadki) muszą  być zgodne z: warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót [1] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, 
mieścić się w obowiązujących przepisach, uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i 
urządzeń, nie zakłócać pracy systemu i nie stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej ST. 

6.2 Szczegółowe zasady kontroli robót  

InŜynier Budowy ma prawo w kaŜdej chwili przeprowadzić kontrolę jakości robót, 
dostarczanych materiałów i jakości stosowanego sprzętu. Kontrola ta nie moŜe jednak utrudniać i 
kolidować z robotami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 

7.4. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi z 
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 
Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

[ 1 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych. Zeszyt 7. Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, lipiec 2003 r. 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  
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ST-3_2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania Szczegółowe 
CPV - 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 
CPV – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
CPV - 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_2 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji kanalizacyjnej grawitacyjnej i ciśnieniowej oraz 
instalacji odprowadzania z urządzeń chłodzących z wodą lodową i klimatyzacyjnych z instalacją 
freonową. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.2. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_2 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_2 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy montaŜu instalacji kanalizacyjnej: 

S.02.01.01  Przewody kanalizacyjne wewnątrz budynku za wyjątkiem przewodów 
prowadzonych w gruncie wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez przegrody budowlane; 

S.02.01.02  Przewody w gruncie wewnątrz budynku wraz z przekuciami, wykuciami i 
przejściami przez przegrody budowlane; 

S.02.01.03 Armatura kanalizacyjna; 
S.02.02.01  Przybory i armatura sanitarna; 
S.02.02.02 Urządzenia kanalizacyjne. 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera 

Budowy.  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-3_2. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

3 

odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólna ST. 

2.2. Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Materiały zgodne z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót [1] i [2] 
wyszczególnionymi  
w p.9. niniejszej specyfikacji. 

2.2.2 Wymagania materiałów instalacyjnych  

2.2.2.1 Materiały mające styczność ze ściekami odporne na: 

― agresywne działanie wyprowadzanych ścieków,  

― działanie w stałej temperaturze medium do 850C, chwilowej (do jednej minuty) do 950C.  

2.2.2.2 Przy styczności materiałów z wodą pitną, atest Państwowego Zakładu Higieny. 

2.2.2.3 Przewody i kształtki z materiałów trudnozapalnych, nie wydzielających toksycznych związków 
podczas spalania.  

2.2.2.4 Dopuszczalność wartość sztywności obwodowej przewodów i kształtek wyraŜaną w szeregu 
wymiarowym SN określa Dokumentacja Projektowa. 

2.2.3 Wymagania poszczególnych materiałów instalacyjnych 

2.2.3.1 Specyfikacja materiałów instalacyjnych 

 
 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
Wiejski Dom Kultury, Czerna 128a 

        
Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 

Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 
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LP 

 
OZNA-

CZENIE  

 
ARTYKUŁ 

TYP, 
PRODUCENT/ 
DOSTAWCA 

 
SPECYFIKACJA 

 
J.M

. 

 
IL
OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 Um Umywalka  ― umywalka standardowa, wisząca, szkliwiona 

porcelana sanitarna, biała, owalna,  
z przelewem i otworem pod baterię, o 
wymiarach nie mniej niŜ 55x45cm, 

― półpostument, szkliwiona porcelana 
sanitarna, biały, owalny, 

― syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem, 
― zestaw montaŜowym ściennym; 

kpl 9 

2 Zl1k Zlewozmywak  ― zlewozmywak jednokomorowy j, o 
wymiarach 50x50 cm, nakładany na szafkę, 
otwór do montaŜu baterii 
zlewozmywakowej; 

― syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem; 

kpl 2 

3 Zl2ko Zlewozmywak  ― zlewozmywak dwukomorowy z prawym 
ociekaczem ze stali szlachetnej, o wymiarach 
140x60 cm, nakładany na szafkę, otwór do 
montaŜu baterii zlewozmywakowej; 

― syfon z tworzywa sztucznego z osadnikiem; 

kpl 1 

4 Wp Wpust podłogowy  ― wpust podłogowy o przepustowości co 
najmniej 0,8 dm3/s, z kołnierzem 
izolacyjnym,  
z wyjmowaną kratką ze stali nierdzewnej o 
wymiarach minimalnych 100x100 mm,  
z wyjmowanym rusztem, wysokość 
osadzenia rusztu regulowana, z osadnikiem i 
sitkiem, odpływ nie mniejszy niŜ fi 50 
poziomy, z opatentowanym przez producenta 
i certyfikowanym zabezpieczeniem przed 
wydostawaniem się zapachów i robactwa z 
kanalizacji do otoczenia bez konieczności 
stosowania zamknięcia wodnego, części 
tworzywowe z PP, do zabudowy w posadzce 
na gruncie; 

kpl 2 

5 Us Ustęp  ― miska ustępowa standardowa, wisząca, 
szkliwiona porcelana sanitarna, biała, lejowa, 

― dolnopłuk zabudowany podtynkowy wraz z 
instalacją podłączeniową jako instalacja 
przyścienna o częściowej wysokości, z 
naściennym przyciskiem spłukującym 
ekonomicznym 3/6 dm3, 

― deska sedesowa z siedziskiem z tworzywa 
sztucznego w jasnym odcieniu, 

― stelaŜ do zabudowy, 
― zestaw mocujący; 

kpl 8 

6 Ps Pisuar  ― pisuar standardowy, wiszący, szkliwiona 
porcelana sanitarna, biała, z otworem  
w górnej części do podłączenia zaworu 
spłukującego, 

― syfon ze stali szlachetnej z osadnikiem, 
naścienny; 

kpl 1 

7 Oz Odpływ ze zmywarki  ― odpływ kanalizacyjny z PP-HT fi50 z 
zaślepką i z syfonem z osadnikiem; 

kpl 2 

8 Pz Pompa zatapialna  ― pompa zatapialna w studzience schładzającej 
do wody, przepływ 3 m3/h i ciśnienie 
podnoszenia do 3,5 m H2O, 230V/50Hz, 0,1 
kW, temperatura cieczy max.350C, 

― wąŜ elastyczny 1m; 
― nasada do rury tłocznej w postaci 

szybkozłączki zamykającej się w przypadku 
odłączenia przewodu elastycznego pompy 
chroniąca przed wydostawaniem się 
zapachów w przypadku wyschnięcia wody w 
zamknięciu wodnym; 

szt. 1 
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9 R Rewizja wyczystna  ― rewizja wyczystka fi 110 z PP-HT łączonona 
na wpust i uszczelkę; 

szt. 5 

10 Zo Zawór odcinający  ― zawór kulowy odcinający dn 20 prosty o 
połączeniu zaciskowym lub zgrzewanym do 
instalacji kanalizacyjnej ciśnieniowej do 
ścieków szarych, 

― komplet łączników przyłączeniowych do 
instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowy; 
 materiał: PP-HT, Ŝeliwo lub równowaŜny; 

kpl 1 

11 Zz Zawór zwrotny  ― zawór zwrotny dn 20 prosty o połączeniu 
zaciskowym, zgrzewanym lub kołnierzowym 
do instalacji kanalizacyjnej ciśnieniowej do 
ścieków szarych, 

― komplet łączników lub kołnierzy 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: PP-HT, Ŝeliwo lub równowaŜny; 

kpl 1 

12 Ss Studzienka 
schładzająca 

 ― studzienka schładzająca betonowa 
bezodpływowa, fi800, h=1000mm, 

― właz Ŝeliwny; 

kpl 1 

13 Φ50 Rura kanalizacyjna 
grawitacyjna 

 ― rury fi 50 polipropylenowe PP-HT łączone 
na wpust i uszczelkę; 

mb 35 

14 Φ75 Rura kanalizacyjna 
grawitacyjna 

 ― rury fi 75 polipropylenowe PP-HT łączone 
na wpust i uszczelkę; 

mb 3 

15 Φ110 Rura kanalizacyjna 
grawitacyjna 

 ― rury fi 110 polipropylenowe PP-HT łączone 
na wpust i uszczelkę; 

mb 20 

16 Φ32x2,0 Rura kanalizacyjna 
ciśnieniowa 

 ― rura fi 35x2,0 tworzywowa z polietylenu 
PEHD PE100 SDR17 PN10; 

mb 10 
 

Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 
Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 

 

ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI KANALIZACYJNEJ 
 
Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 

opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 
minimalne wymagania dla danego produktu. 

Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 
wymagania lub produktów równowaŜnych. 

Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  
- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium i szereg wymiarowy SDR, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium. 

 
2.2.3.2 JeŜeli specyfikacja poszczególnych pozycji narzuca wyŜsze lub dopuszcza niŜsze wymagania 

w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób, niŜ wymagania zgodne z 
pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, naleŜy przyjąć jako obowiązujące wymagania podane przy specyfikacji 
danej pozycji materiałowej.  

2.2.3.3 Kolumna nr 2 w kaŜdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jeśli tabele są załączane) stanowi opis 
warunków równowaŜności który, wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, określa 
minimalne wymagania stawiane produktom. 
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2.2.3.4 Nazwy producentów lub systemów jeśli zostały uŜyte w opracowaniu to tylko i wyłącznie w 
celu przedstawienia charakterystyki wyrobu definiującej minimalne wymagania dla danego 
produktu. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równowaŜne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametrów i zachowania celu któremu mają 
słuŜyć. 

2.2.4 Wymagania materiałów gruntowych  

2.2.4.1 Materiały uŜyte do zasypek, obsypek i podsypek przewodów i studzienek ułoŜonych w gruncie 
wewnątrz budynku zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [2] i 
Szczegółową ST S-20. 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót instalacyjnych 

5.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
prace i próby przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] i [2] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3 Przy montaŜu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, 
instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe producentów i/lub dostawców systemów. Proces 
łączenia przewodów i kształtek przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej przez 
producenta systemu.  
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5.2.4 Przewody w gruncie w obrębie budynku układać jako system kanalizacji zewnętrznej zgodnie z 
warunkami technicznymi [2].  

5.3 Szczegółowe zasady wykonania robót ziemnych 

5.3.1 Roboty ziemne przeprowadzić zgodnie z dokumentacją projektową 

5.4 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu przewodów (pionowość, spadki) muszą  być zgodne z: warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót [1] i [2] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, 
mieścić się w obowiązujących przepisach, uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i 
urządzeń, nie zakłócać pracy systemu i nie stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  

w tym w szczególności:  
[ 1 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. Zeszyt 12. Wymagania 

techniczne COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, wrzesień 2006 r.; 

[ 2 ] Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 9. Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, sierpień 2003 r.; 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  
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ST-3_3. Instalacje ogrzewania. Wymagania Szczegółowe 
CPV -  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_3 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-3_3 są prace budowlane związane z wykonaniem 
robót w zakresie instalacji ogrzewania. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.2. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_3 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_3 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy montaŜu instalacji centralnego ogrzewania: 

S.03.01.01  Przewody centralnego ogrzewania wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami 
przez przegrody budowlane; 

S.03.01.02 Armatura centralnego ogrzewania; 
S.03.02.01  Punkty grzewcze. 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 
Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera Budowy..  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  
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1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólna ST. 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Materiały zgodne z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi  
w p.9. niniejszej specyfikacji. 

2.2.2 Wymagania materiałów instalacyjnych 

2.2.2.1 nie dotyczy  

2.2.2.2 Przystosowanie materiałów do pracy w temperaturze 950C przy maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 6 bar, 

2.2.3 Wymagania poszczególnych materiałów instalacyjnych 

2.2.3.1 Specyfikacja materiałów instalacyjnych 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI WODNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Wiejski Dom Kultury, Czerna 128a 
        

Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 
Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 

 
LP 

 
OZNA-
CZENI

E  

 
ARTYKUŁ 

TYP, 
PRODUCENT/ 
DOSTAWCA 

 
SPECYFIKACJA 

 
J.M

. 

 
IL
OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 11KV-

600/400 
Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 

dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 4 

2 11KV-
600/520 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 1 

3 11KV-
600/600 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 2 

4 22KV-
600/400 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 1 
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5 22KV-
600/520 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 4 

6 22KV-
600/600 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 1 

7 22KV-
600/720 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 5 

8 22KV-
600/920 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 6 

9 22KV-
600/112

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 3 
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10 22KV-
600/120

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 1 

11 33KV-
600/120

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 9 

12 22K-
600/520 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem bocznym 
lewym 2 x GW 1/2”, z zestawem 
montaŜowym wieszającym, kolor standard, 
moc grzejnika wynikająca z parametrów 
pracy nie mniej niŜ wynikająca z 
zastosowanego typu przy uwzględnieniu 
parametrów instalacji, wymiary wynikające z 
zastosowanego typu; 

typ płytowy lub równowaŜny 

kpl 1 

13 22K-
600/100

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem bocznym 
lewym 2 x GW 1/2”, z zestawem 
montaŜowym wieszającym, kolor standard, 
moc grzejnika wynikająca z parametrów 
pracy nie mniej niŜ wynikająca z 
zastosowanego typu przy uwzględnieniu 
parametrów instalacji, wymiary wynikające z 
zastosowanego typu; 

typ płytowy lub równowaŜny 

kpl 1 

14 22K-
600/120

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem bocznym 
lewym 2 x GW 1/2”, z zestawem 
montaŜowym wieszającym, kolor standard, 
moc grzejnika wynikająca z parametrów 
pracy nie mniej niŜ wynikająca z 
zastosowanego typu przy uwzględnieniu 
parametrów instalacji, wymiary wynikające z 
zastosowanego typu; 

typ płytowy lub równowaŜny 

kpl 1 

15 ZPG Zestaw grzejnikowy 
podłączeniowy 

 ― zestaw przyłączeniowy z odcięciem, kątowy 
grzejnikowy, stalowy, niklowany, do 
grzejników z zasilaniem dolnym o króćcach 
grzejnikowych 2 x GZ ¾” i podejściem 
instalacyjnym ½” z nyplami 
przyłączeniowymi grzejnikowymi i 
zaciskowymi od strony instalacji; 

kpl 37 

16 GT1 Głowica termostatyczna  ― głowica termostatyczna do montowania do 
zaworów termostatycznych wbudowanych w 
grzejnik, M28x15, zakres nastawy 6 – 280C  
z  moŜliwością ograniczenia blokady 16 – 
280C, zabezpieczenie przed mrozem 60C,  

― zabezpieczeni przed kradzieŜą; 

kpl 37 
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17 GT2 Głowica termostatyczna  ― głowica termostatyczna do montowania do 
zaworów termostatycznych, M28x15, zakres 
nastawy 6 – 280C  z  moŜliwością 
ograniczenia blokady 16 – 280C (za pomocą 
sztyftów blokujących), zabezpieczenie przed 
mrozem 60C,  

― zabezpieczeni przed kradzieŜą; 

kpl 3 

18 ZTS Zawór termostatyczny  ― zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 
dn15, z ciągłą ukrytą nastawą wstępną, 
przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem 
stoŜkowym; 

kpl 3 

19 ZP Zawór powrotny  ― zawór powrotny, figura prosta, dn15, 
przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem 
stoŜkowym; 

kpl 3 

20 Odp Odpowietrznik 
automatyczny 

 ― odpowietrznik automatyczny o połączeniu 
gwintowanym, na włączeniu w instalację dn 
15,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz lub równowaŜny 

kpl 28 

21 Odp Zawór odcinający przed 
odpowietrznikiem 

 ― zawór kulowy odcinający dn 15 montowany 
przed odpowietrznikiem prosty o połączeniu 
gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowym; 
materiał: mosiądz lub równowaŜy 

kpl 28 

22 Zr-n 
dn15 

Zawór regulacyjno-
nastawny 

 ― zawór regulacyjno-nastawny, z moŜliwością 
odcięcia dn 15, grzybkowy o połączeniu 
gwintowanym,  

― z króćcami pomiarowymi, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny; 

kpl 8 

23 Zr-n 
dn20 

Zawór regulacyjno-
nastawny 

 ― zawór regulacyjno-nastawny, z moŜliwością 
odcięcia dn 20, grzybkowy o połączeniu 
gwintowanym,  

― z króćcami pomiarowymi, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

24 Zr-n 
dn25 

Zawór regulacyjno-
nastawny 

 ― zawór regulacyjno-nastawny, z moŜliwością 
odcięcia dn 25, grzybkowy o połączeniu 
gwintowanym,  

― z króćcami pomiarowymi, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

25 Zr-n 
dn32 

Zawór regulacyjno-
nastawny 

 ― zawór regulacyjno-nastawny, z moŜliwością 
odcięcia dn 32, grzybkowy o połączeniu 
gwintowanym,  

― z króćcami pomiarowymi, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

26 Zo dn15 Zawór odcinający  ― zawór odcinający grzybkowy, dn 25z 
zaworami spustowymi, figura skośna, o 
połączeniu gwintowanym, 

― pokrętło, 
― uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 8 
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27 Zo dn20 Zawór odcinający  ― zawór odcinający grzybkowy, dn 32, z 
zaworami spustowymi, figura skośna, o 
połączeniu gwintowanym, 

― pokrętło, 
― uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

28 Zo dn25 Zawór odcinający  ― zawór odcinający grzybkowy, dn 25z 
zaworami spustowymi, figura skośna, o 
połączeniu gwintowanym, 

― pokrętło, 
― uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

29 Zo dn32 Zawór odcinający  ― zawór odcinający grzybkowy, dn 32, z 
zaworami spustowymi, figura skośna, o 
połączeniu gwintowanym, 

― pokrętło, 
― uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

30 15x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 15x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 158 
 

31 18x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 18x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 62 

32 22x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 22x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 90 

33 28x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 28x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 60 

34 35x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 35x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 44 

35 
 

42x2,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 42x2,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 6 

Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 
Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 

 

ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 
Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 

opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

 
Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 

minimalne wymagania dla danego produktu. 
Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 

wymagania lub produktów równowaŜnych. 
 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium, 

- moc odbiorników ciepła dla warunków obliczeniowych. 
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI WODNEJ CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Remiza StraŜacka, Czerna 128a 
        

Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 
Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 

 
LP 

 
OZNA-
CZENI

E  

 
ARTYKUŁ 

TYP, 
PRODUCENT/ 
DOSTAWCA 

 
SPECYFIKACJA 

 
J.M

. 

 
IL
OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 22KV-

600/520 
Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 

dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 3 

2 22KV-
600/720 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 2 

3 22KV-
600/920 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 4 

4 22KV-
600/120

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 1 
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5 22K-
600/520 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem bocznym 
lewym 2 x GW 1/2”, z zestawem 
montaŜowym wieszającym, kolor standard, 
moc grzejnika wynikająca z parametrów 
pracy nie mniej niŜ wynikająca z 
zastosowanego typu przy uwzględnieniu 
parametrów instalacji, wymiary wynikające z 
zastosowanego typu; 

typ płytowy lub równowaŜny 

kpl 1 

6 22K-
600/600 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem bocznym 
lewym 2 x GW 1/2”, z zestawem 
montaŜowym wieszającym, kolor standard, 
moc grzejnika wynikająca z parametrów 
pracy nie mniej niŜ wynikająca z 
zastosowanego typu przy uwzględnieniu 
parametrów instalacji, wymiary wynikające z 
zastosowanego typu; 

typ płytowy V&N lub równowaŜny 

kpl 1 

7 33KV-
600/100

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem dolnym  
2 x GZ ¾”, z zestawem montaŜowym 
wieszającym z wbudowanym zaworem 
termostatycznym umoŜliwiającym nastawę 
wstępną, kolor standard, moc grzejnika 
wynikająca z parametrów pracy nie mniej niŜ 
wynikająca z zastosowanego typu przy 
uwzględnieniu parametrów instalacji, 
wymiary wynikające z zastosowanego typu; 

typ płytowy z wbudowaną wkładką zaworową 
termostatyczną lub równowaŜny 

kpl 1 

8 33K-
900/180

0 

Grzejnik konwekcyjny  ― grzejnik konwekcyjny, wodny, stalowy 
dwupłytowy ścienny z zasilaniem bocznym 
lewym 2 x GW 1/2”, z zestawem 
montaŜowym wieszającym, kolor standard, 
moc grzejnika wynikająca z parametrów 
pracy nie mniej niŜ wynikająca z 
zastosowanego typu przy uwzględnieniu 
parametrów instalacji, wymiary wynikające z 
zastosowanego typu; 

typ płytowy lub równowaŜny 

kpl 2 

9 ZPG Zestaw grzejnikowy 
podłączeniowy 

 ― zestaw przyłączeniowy z odcięciem, kątowy 
grzejnikowy, stalowy, niklowany, do 
grzejników z zasilaniem dolnym o króćcach 
grzejnikowych 2 x GZ ¾” i podejściem 
instalacyjnym ½” z nyplami 
przyłączeniowymi grzejnikowymi i 
zaciskowymi od strony instalacji; 

kpl 11 

10 GT1 Głowica termostatyczna  ― głowica termostatyczna do montowania do 
zaworów termostatycznych wbudowanych w 
grzejnik, M28x15, zakres nastawy 6 – 280C  
z  moŜliwością ograniczenia blokady 16 – 
280C, zabezpieczenie przed mrozem 60C,  

― zabezpieczeni przed kradzieŜą; 

kpl 11 

11 GT2 Głowica termostatyczna  ― głowica termostatyczna do montowania do 
zaworów termostatycznych, M28x15, zakres 
nastawy 6 – 280C  z  moŜliwością 
ograniczenia blokady 16 – 280C (za pomocą 
sztyftów blokujących), zabezpieczenie przed 
mrozem 60C,  

― zabezpieczeni przed kradzieŜą; 

kpl 4 

12 ZTS1 Zawór termostatyczny  ― zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 
dn15, z ciągłą ukrytą nastawą wstępną, 
przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem 
stoŜkowym; 

kpl 2 
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13 ZTS2 Zawór termostatyczny  ― zawór termostatyczny, figura prosta, średnica 
dn20, z ciągłą ukrytą nastawą wstępną, 
przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem 
stoŜkowym; 

kpl 2 

14 ZP1 Zawór powrotny  ― zawór powrotny, figura prosta, dn15, 
przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem 
stoŜkowym; 

kpl 2 

15 ZP2 Zawór powrotny  ― zawór powrotny, figura prosta, dn20, 
przyłącze grzejnikowe z uszczelnieniem 
stoŜkowym; 

kpl 2 

16 Odp Odpowietrznik 
automatyczny 

 ― odpowietrznik automatyczny o połączeniu 
gwintowanym, na włączeniu w instalację dn 
15,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz lub równowaŜny 

kpl 14 

17 Odp Zawór odcinający przed 
odpowietrznikiem 

 ― zawór kulowy odcinający dn 15 montowany 
przed odpowietrznikiem prosty o połączeniu 
gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowym; 
materiał: mosiądz lub równowaŜy 

kpl 14 

18 Zr-n 
dn15 

Zawór regulacyjno-
nastawny 

 ― zawór regulacyjno-nastawny, z moŜliwością 
odcięcia dn 15, grzybkowy o połączeniu 
gwintowanym,  

― z króćcami pomiarowymi, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny; 

kpl 5 

19 Zr-n 
dn20 

Zawór regulacyjno-
nastawny 

 ― zawór regulacyjno-nastawny, z moŜliwością 
odcięcia dn 20, grzybkowy o połączeniu 
gwintowanym,  

― z króćcami pomiarowymi, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

1 1 

20 Zo dn15 Zawór odcinający  ― zawór odcinający grzybkowy, dn 25z 
zaworami spustowymi, figura skośna, o 
połączeniu gwintowanym, 

― pokrętło, 
― uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 5 

21 Zo dn20 Zawór odcinający  ― zawór odcinający grzybkowy, dn 32, z 
zaworami spustowymi, figura skośna, o 
połączeniu gwintowanym, 

― pokrętło, 
― uszczelnienie trzpienia za pomocą dławnicy, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 
materiał: Ŝeliwo, mosiądz lub równowaŜny; 

kpl 1 

22 15x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 15x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 62 
 

23 18x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 18x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 26 

24 22x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 22x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 34 

25 28x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 28x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 22 

26 35x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 35x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 42 

Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 
Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 
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ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 
Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 

opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

 
Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 

minimalne wymagania dla danego produktu. 
Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 

wymagania lub produktów równowaŜnych. 
 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium, 

- moc odbiorników ciepła dla warunków obliczeniowych. 
 

2.2.3.2 JeŜeli specyfikacja poszczególnych pozycji narzuca wyŜsze lub dopuszcza niŜsze wymagania 
w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób, niŜ wymagania zgodne z 
pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, naleŜy przyjąć jako obowiązujące wymagania podane przy specyfikacji 
danej pozycji materiałowej.   

2.2.3.3 Kolumna nr 2 w kaŜdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jeśli tabele są załączane) stanowi opis 
warunków równowaŜności który, wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, określa 
minimalne wymagania stawiane produktom. 

2.2.3.4 Nazwy producentów lub systemów jeśli zostały uŜyte w opracowaniu to tylko i wyłącznie w 
celu przedstawienia charakterystyki wyrobu definiującej minimalne wymagania dla danego 
produktu. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równowaŜne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametrów i zachowania celu któremu mają 
słuŜyć. 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 
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4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót instalacyjnych 

5.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
prace i próby przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] i [2] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3 Przy montaŜu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, 
instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe producentów i/lub dostawców systemów. Proces 
łączenia przewodów i kształtek przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej przez 
producenta systemu.  

5.4 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu przewodów (pionowość, spadki) muszą  być zgodne z: warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót [1] i [2] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, 
mieścić się w obowiązujących przepisach, uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i 
urządzeń, nie zakłócać pracy systemu i nie stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 
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• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  

w tym w szczególności:  
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 
lipiec 2003 r.; 
[2] Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania. Zeszyt 2. Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 
sierpień 2001 r. 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  
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ST-3_4 Instalacja grzewcza kotłowni niskotemperaturowej. Wymagania 
Szczegółowe 
CPV -  45331100-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 
CPV -  45331110-0 Instalowanie kotłów 
 

Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_4 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-3_4 są prace budowlane związane z wykonaniem 
robót w zakresie instalacji ogrzewania. 

1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.2. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_4 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_4 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy montaŜu instalacji grzewczej kotłowni niskotemperaturowej: 

S.04.01.01  Przewody instalacji grzewczych wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami 
przez przegrody budowlane; 

S.04.01.02 Armatura instalacji grzewczych; 
S.04.02.01  Urządzenia instalacji grzewczych; 
S.04.03.01  Kotły niskotemperaturowe; 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 
Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  

Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera Budowy..  

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  
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1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólna ST. 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Materiały zgodne z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót [1] i [2] 
oraz w przypadku kotłowni olejowych i gazowych zgodne z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót [3], a w przypadku kotłowni na paliwa stałe zgodnie z normą [4] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

2.2.2 Wymagania materiałów instalacyjnych 

2.2.2.1 nie dotyczy  

2.2.2.2 Przystosowanie materiałów do pracy w temperaturze 1000C przy maksymalnym ciśnieniu 
roboczym 6 bar, 

2.2.3 Wymagania poszczególnych materiałów instalacyjnych 

2.2.3.1 Specyfikacja materiałów instalacyjnych 

 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI GRZEWCZEJ KOTŁOWNI 

Wiejski Dom Kultury, Czerna 128a 
        

Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 
Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 
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1 Ks Kocioł węglowy 90kW ― kocioł stałopalny na ekogroszek, 
― regulowana moc kotła 30-90kW, 
― wyposaŜony w dwa niezaleŜne palniki wraz 

ze sterownikami, 
― dwa automatyczne podajniki o poj. min 1m3 

kaŜdy do palników, 
― moŜliwość pracy jednego lub drugiego 

palnika przy obniŜonym zapotrzebowaniu 
mocy i obu równocześnie przy zwiększonym 
zapotrzebowaniu, 

― automatyka pogodowa wraz z automatyką 
instalacji grzewczej, 

― AR-M moduły rozszerzające automatykę; 

kpl 1 

2 Zog1 Zawór odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 50 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 5 

3 Zog2 Zawór odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 25 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 3 

4 Zog3 Zawór odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 40 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 3 

5 Zog4 Zawór odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 25 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 5 

6 Zog6 Zawór odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 20 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

7 Zsg1 Zawór spustowy instalacji 
grzewczej 

 ― zawór kulowy spustowy dn 15 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 3 

8 Kog1 Kurek odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― kurek kulowy odcinający dn 10 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowy; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 11 

9 Zzg1 Zawór zwrotny instalacji 
grzewczej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 25 o połączeniu 
gwintowanym, kołnierzowym lub 
międzykołnierzowym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

10 Zzg2 Zawór zwrotny instalacji 
grzewczej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 40 o połączeniu 
gwintowanym, kołnierzowym lub 
międzykołnierzowym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 
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11 Zzg3 Zawór zwrotny instalacji 
grzewczej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 25 o połączeniu 
gwintowanym, kołnierzowym lub 
międzykołnierzowym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

12 Zzg5 Zawór zwrotny instalacji 
grzewczej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 20 o połączeniu 
gwintowanym, kołnierzowym lub 
międzykołnierzowym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

13 Fsg1 Filtr siatkowy instalacji 
grzewczej 

 ― filtr siatkowy dn 25 gwintowany z 
moŜliwością wymiany i czyszczenia sita o 
połączeniu gwintowanym, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

13 Fsg2 Filtr siatkowy instalacji 
grzewczej 

 ― filtr siatkowy dn 40 gwintowany z 
moŜliwością wymiany i czyszczenia sita o 
połączeniu gwintowanym, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

14 Fsg3 Filtr siatkowy instalacji 
grzewczej 

 ― filtr siatkowy dn 25 gwintowany z 
moŜliwością wymiany i czyszczenia sita o 
połączeniu gwintowanym, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

15 Fsg5 Filtr siatkowy instalacji 
grzewczej 

 ― filtr siatkowy dn 32 gwintowany z 
moŜliwością wymiany i czyszczenia sita o 
połączeniu gwintowanym, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

16 Fog1 Filtroodmulnik instalacji 
grzewczej 

 ― filtroodmulnik z wkładem magnetycznym dn 
50 o połączeniu kołnierzowym, z 
odpowietrzeniem i spustem, 

― komplet kołnierzy przyłączeniowych i 
łączników przyłączeniowych,  

― izolacja ciepłochronna; 
materiał: stal węglowa ocynkowana lub 
równowaŜny 

kpl 1 

17 Np1 Naczynie przeponowe 
instalacji grzewczej 

N250 ― naczynie przeponowe o pojemności 
nominalnej 250 dm3, uŜytkowej 225 dm3, 
ciśnienie wstępne 1,0 bara 

― stojak pod naczynie, 
― szybkozłącza 1x1 lub równowaŜna; 
typ N250 lub równowaŜny 

kpl 1 

18 Zb1 Zawór bezpieczeństwa 1915 ― średnica znamionowa wejścia G1”, wyjścia 
G1¼”, ciśnienie otwarcia 2,0 bara; 

typ 1915 lub równowaŜny 

kpl 1 

19 P1 Pompa ładująca zasobnik 
c.w.u. 

hdysp=2,0m, 
Q=1,76m3/h 

― pompa obiegowa bezdławnicowa 
elektroniczna, energooszczędna o klasie 
energetycznej A, 

― hdysp=2,0m, Q=1,76m3/h,  
― 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne 

mocy 0,037 kW, natęŜenie prądu nie więcej 
niŜ 0,28 A, stopień ochrony IP44, z 
moŜliwością pracy na stałej zadanej róŜnicy 
ciśnień i zmiennym płynnie modulowanym 
przepływie, o połączeniach gwintowanych 
dn 25, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 
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20 P2 Pompa obiegowa instalacji 
grzejnikowej domu 
kultury 

hdysp=4,5m, 
Q=2,24m3/h 

― pompa obiegowa bezdławnicowa 
elektroniczna, energooszczędna o klasie 
energetycznej A, 

― hdysp=4,5m, Q=2,24m3/h,  
― 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne 

mocy 0,14 kW, natęŜenie prądu nie więcej 
niŜ 1,01 A, stopień ochrony IP44, z 
moŜliwością pracy na stałej zadanej róŜnicy 
ciśnień i zmiennym płynnie modulowanym 
przepływie, o połączeniach gwintowanych 
dn 32, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

21 P3 Pompa obiegowa instalacji 
nagrzewnicy wodnej 
centrali wentylacyjnej 

hdysp=2,0m, 
Q=0,19m3/h 

― pompa obiegowa bezdławnicowa 
elektroniczna, energooszczędna o klasie 
energetycznej A, 

― hdysp=2,0m, Q=1,76m3/h,  
― 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne 

mocy 0,037 kW, natęŜenie prądu nie więcej 
niŜ 0,28 A, stopień ochrony IP44, z 
moŜliwością pracy na stałej zadanej róŜnicy 
ciśnień i zmiennym płynnie modulowanym 
przepływie, o połączeniach gwintowanych 
dn 25, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

22 Cuz Zawór upustowy 
bezpieczeństwa 
termicznego 

 ― zawór upustowy bezpieczeństwa 
termicznego (urządzenie do odprowadzania 
nadmiaru ciepła), termostatyczny działający 
bez udziału energii elektrycznej dn 15 o 
połączeniach gwintowanych, przepływ 
spuszczania wody do 1800 kg/h, temperatura 
włączenia 950C, 

― kapilara z sondą i króćcem podłączeniowym 
długości do 1300 mm 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

23 Zmg1 Zawór mieszający 
trójdrogowy instalacji 
grzewczej 

 ― zawór trójdrogowy dn 50 do podnoszenia 
temperatury na powrocie do kotła, 

― nastawa temperatury na powrocie min. 550C, 
―  gwint wewnętrzny, charakterystyka liniowa, 

Ŝeliwo, 
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

24 Smg1 Siłownik zaworu 
mieszającego 
trójdrogowego instalacji 
grzewczej 

 ― siłownik elektromechaniczny zaworu 
mieszającego czterodrogowego, 230V, 
trójstawny, czas reakcji ok. 135 s., 

― łącznik do zaworu; 

kpl 1 

25 Zrt1 Zawór trójdrogowy 
rozdzielający 

 ― zawór trójdrogowy dn 20 z siłownikiem 
wpięty w automatykę centrali wentylacyjnej, 
rozdzielający, 

― do regulacji ilościowej czynnika grzewczego 
dostarczanego do nagrzewnicy wodnej 
centrali, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

26 Zrn1 Zawór regulacyjno – 
nastawny 

 ― zawór regulacyjno – nastawny dn20, 
gwintowany, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

27 Zrn2 Zawór regulacyjno – 
nastawny 

 ― zawór regulacyjno – nastawny dn15, 
gwintowany, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

28 Ctk1 Czujnik temperatury 
powrotu w kotle 

 ― czujnik temperatury powrotu wody 
instalacyjnej do kotła, kompatybilny z 
regulatorem kotła; 

kpl 1 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-3_3. Instalacje ogrzewania. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

7 

29 Ctkw1 Czujnik temperatury wody 
w kotle 

 ― czujnik zanurzeniowy wody w kotle (pomiar 
co najmniej do 1000C), kompatybilny z 
regulatorem kotła; 

kpl 1 

30 Ctk1 Czujnik temperatury kotła  ― czujnik temperatury kotła, kompatybilny z 
regulatorem kotła; 

kpl 1 

31 Cz1 czujnik temperatury 
zasilania w kotle 

 ― czujnik temperatury zasilania instalacji 
grzewczej, kompatybilny z regulatorem 
kotła; 

kpl 1 

32 Ctz1 Czujnik temperatury 
powietrza zewnętrzengo 

 ― czujnik temperatury powietrza zewnętrznego 
kompatybilny z regulatorem kotła; 

kpl 1 

33 Mg Manometr instalacji 
grzewczej 

 ― manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,0 
MPa, średnica tarczy nie mniej niŜ 10 cm. 

― kurek trójdrogowy, 
― rurka syfonowa; 

kpl 9 

34 Tg Termometr instalacji 
grzewczej 

 ― termometr rtęciowy prosty o zakresie 
pomiaru 0-1200C, w obudowie, długość 
kapilary zanurzeniowej dostosować do 
średnicy rurociągu; 

kpl 10 

35 Odp Odpowietrznik 
automatyczny 

 ― odpowietrznik automatyczny z zaworem 
stopowym dn15; 

kpl 4 

36 Kz Kolektor zasilający DN80 ― kolektor zasilający stalowy, 
― rury stalowe dn 80 ze szwem, wymiary wg 

DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

szt. 1 

37 Kp Kolektor powrotny DN80 ― kolektor powrotny stalowy, 
― rury stalowe dn 80 ze szwem, wymiary wg 

DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

szt. 1 

38 Cm1 Ciepłomierz  ― ciepłomierz, dn15 – dn20, przepływ 
1,76m3/h, gwintowany, 

― centralka ciepłomierza wyposaŜona w 
wyświetlacz, 

― prostka przed i za ciepłomierzem zgodnie z 
wymogami producenta urządzenia, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

39 Cm2 Ciepłomierz  ― ciepłomierz, dn32 – dn50, przepływ 
3,50m3/h, gwintowany, 

― centralka ciepłomierza wyposaŜona w 
wyświetlacz, 

― prostka przed i za ciepłomierzem zgodnie z 
wymogami producenta urządzenia, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

40 Ctc Czujni temperatury 
ciepłomierza 

 ― czujnik temperatury powrotu i zasilania 
ciepłomierza; 

szt. 4 

41 Pv-Pk Podgrzewacz 
pojemnościowy c.w.u. 

300dm3 ― podgrzewacz c.w.u. cylindryczny stojący, 
pokryty powłoką emaliowaną, izolacja z 
bezfreonowej pianki poliuretanowej, 
lakierowany proszkowo, 

― pojemność magazynowa min. 265l, 
powierzchnia grzewcza wymiennika 1,40m2, 
moc ciągła przy  700C (zasilanie)/podgrzew 
10-450C (woda uŜytkowa) – 33,6kW, 
wydajność 800l/h, 

― ciśnienie robocze po stronie wody grzewczej 
min. 10bar, po stronie wody uŜytkowej min. 
10bar, 

― moŜliwość zainstalowania grzałki 
elektrycznej; 

typ 300dm3 lub równowaŜny 

kpl. 1 

42 Zwz Podłączenie do węŜa  ― podłączenie szybkozłącze dn 20 do węŜa 
przy uzupełnianiu zładu 

szt. 1 

43 Wr WąŜ do napełniania złądu  ― wąŜ giętki dn 20, długości 0,5 m zbrojony do 
napełniania zładu wyposaŜony w 
szybkozłącze 

kpl 1 
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44 Zow1 Zawór docinający 
instalacji wodociągowej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 20 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty, 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy 

kpl 3 

45 Zow2 Zawór docinający 
instalacji wodociągowej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 25 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty, 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy 

kpl 4 

46 Zow3 Zawór docinający 
instalacji wodociągowej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 25 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty, 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy 

kpl 2 

47 Zow4 Zawór docinający 
instalacji wodociągowej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 25 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty, 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy 

kpl 2 

48 Zow5 Zawór docinający 
instalacji wodociągowej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 25 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty, 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy 

kpl 2 

49 Zow6 Zawór docinający 
instalacji wodociągowej 

 ― zawór kulowy odcinający dn 32 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty, 
 materiał: mosiądz ocynk.lub równowaŜy 

kpl 1 

50 Fw1 Filtr siatkowy instalacji 
wodociągowej 

 ― filtr siatkowy dn 20 prosty o połączeniu 
gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,   

materiał: mosiądz ocynk. lub równowaŜny 

kpl 1 

51 Fw2 Filtr siatkowy instalacji 
wodociągowej 

 ― filtr siatkowy dn 25 prosty o połączeniu 
gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,   

materiał: mosiądz ocynk. lub równowaŜny 

kpl 1 

52 Fw3 Filtr siatkowy instalacji 
wodociągowej 

 ― filtr siatkowy dn 32 prosty o połączeniu 
gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,   

materiał: mosiądz ocynk. lub równowaŜny 

kpl 1 

53 Zzw1 Zawór zwrotny instalacji 
wodociągowej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 20 o połączeniu 
gwintowanym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

54 Zzw2 Zawór zwrotny instalacji 
wodociągowej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 25 o połączeniu 
gwintowanym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

55 Zzw3 Zawór zwrotny instalacji 
wodociągowej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 32 o połączeniu 
gwintowanym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

56 Zaw1 Zawór antyskaŜeniowy  ― zawór antyskaŜeniowy BA dn 32 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

materiał: mosiądz ocynk. lub równowaŜny 

kpl 1 
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57 Wwz Wodomierz  
 

dn 15,  ― wodomierz skrzydełkowy, 
jednostrumieniowy Qn=1,5m3/h, liczydło 8-
mio bębenkowe, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

materiał: mosiądz ocynkowany, niklowany lub 
równowaŜy, 
typ 1,5m3/h lub równowaŜny 

kpl. 1 

58 Suw Stacja uzdatniania wody 
wodociągowej  

 ― stacja uzdatniania wody z wkładem do 
uzdatniania, stojąca, zapewniająca 
zmiękczenie wody do wymagań kotła; 

kpl 1 

59 Pc Pompa obiegu 
cyrkulacyjnego 

 ― pompa obiegowa bezdławnicowa 
elektroniczna, energooszczędna o klasie 
energetycznej A, 

― 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne 
mocy 0,037 kW, natęŜenie prądu nie więcej 
niŜ 0,28 A, stopień ochrony IP44, z 
moŜliwością pracy na stałej zadanej róŜnicy 
ciśnień i zmiennym płynnie modulowanym 
przepływie, o połączeniach gwintowanych 
dn 25, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

60 Z3-D Zawór mieszający 3-
drogowy 

dn25 prod.  ― zawór mieszający trójdrogowy 
termostatyczny z zakresem nastawy 36-530C, 
o połączeniu gwintowanym dn 25, 

― do wody pitnej, max temp. robocza 900C, 
max ciś. pracy 10bar, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

―  termometr 0-1000C; 

kpl 1 

61 Np2 Naczynie przeponowe 
podgrzewacza cwu 

33dm3 ― naczynie przeponowe podgrzewacza ciepłej 
wody uŜytkowej o pojemności nominalnej  
33 dm3, uŜytkowej 23 dm3 z przyłączem ¾” 

― wspornik do zawieszania na ścianie, 
― armatura przyłączeniowa – szybkozłącza; 
typ 33dm3 lub równowaŜny; 

kpl 1 

62 Zb2 Zawór bezpieczeństwa 
podgrzewacza cwu 

2115, ― średnica znamionowa wejścia G3/4”, wyjścia 
1” ciśnienie otwarcia 6,0 bar; 

typ 2115 lub równowaŜny; 

kpl 1 

63 Mw Manometr instalacji 
wodociągowej 

 ― manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,6 
MPa, średnica tarczy nie mniej niŜ 10 cm. 

― kurek trójdrogowy, 
― rurka syfonowa 

kpl 3 

64 Tw Termometr instalacji 
wodociągowej 

 ― termometr rtęciowy prosty o zakresie 
pomiaru 0-1200C, w obudowie, długość 
kapilary zanurzeniowej dostosować do 
średnicy rurociągu; 

kpl 1 

65 Kow1 Kurek odcinający 
instalacji wodociągowej 

 ― kurek kulowy odcinający dn 10 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowy; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 3 

66 Zsw1 Zawór spustowy instalacji 
wodociągowej 

 ― zawór kulowy spustowy dn 15 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 2 

67 Cw1 Czujnik temperatury 
c.w.u. 

 ― czujnik temperatury ciepłej wody uŜytkowej, 
kompatybilny z regulatorem kotła; 

kpl 1 

68 Dn50 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn50 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 6 

69 Dn40 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn40 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 2 

70 Dn32 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn40 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 3 
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71 Dn25 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn40 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 16 

72 Dn20 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn40 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 1 

73 Dn10 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn10 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 4 

74 Dn32 Rura instalacyjna zimnej 
wody uŜytkowej 

 ― rury zimnej wody uŜytkowej dn32 ze stali 
zwykłej węglowej obustronnie ocynkowanej 
ze szwem; 

mb 6 

75 Dn20 Rura instalacyjna zimnej 
wody uŜytkowej 

 ― rury zimnej wody uŜytkowej dn20 ze stali 
zwykłej węglowej obustronnie ocynkowanej 
ze szwem; 

mb 2 

76 28x1,5 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 28x1,5; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 2 

77 18x1,0 Rura instalacyjna  ― rura miedziana twarda w sztangach 18x1,0; 
typ: miedź  CU-DHP lub CW 024A 

mb 1 

 
Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 

Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 
 

ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA 

 
Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 

opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

 
Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 

minimalne wymagania dla danego produktu. 
Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 

wymagania lub produktów równowaŜnych. 
 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium, 

- moc, pojemność itp. urządzeń grzewczych, ogrzewczych itp. dla warunków obliczeniowych, 
- wysokość podnoszenia, przepływ urządzeń pompowych. 

 
Przy zastosowaniu produktów równorzędnych typu jednostki kotłowe naleŜy zastosować 

kompleksowe rozwiązanie równowaŜne dotyczące całego systemu kotłowni m.in. pozostałych 
urządzeń instalacji grzewczej, automatyki sterującej, systemu kominowego, zaworów bezpieczeństwa; 
zastosowany system powinien być spójny ze sobą oraz spełniać warunki celu któremu ma słuŜyć 
zgodnie z opracowaniem. 

 
ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  

INSTALACJI GRZEWCZEJ KOTŁOWNI 
Remiza StraŜacka, Czerna 128a 

        
Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 

Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 
 

LP 
 

OZNA-
 

ARTYKUŁ 
TYP, 

PRODUCENT/ 
 

SPECYFIKACJA 
 

J.M
 

IL
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CZENI
E  

DOSTAWCA . OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 Zog5 Zawór odcinający 

instalacji grzewczej 
 ― zawór kulowy odcinający dn 32 prosty o 

połączeniu gwintowanym,  
― komplet śrubunków i łączników 

przyłączeniowych do instalacji,  
― chwytak prosty; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 4 

2 Kog1 Kurek odcinający 
instalacji grzewczej 

 ― kurek kulowy odcinający dn 10 prosty o 
połączeniu gwintowanym,  

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji,  

― chwytak prosty lub motylkowy; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 3 

3 Zzg4 Zawór zwrotny instalacji 
grzewczej 

 ― zawór zwrotny instalacji dn 32 o połączeniu 
gwintowanym, kołnierzowym lub 
międzykołnierzowym, 

― komplet połączeń z instalacją; 
materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

4 Fsg4 Filtr siatkowy instalacji 
grzewczej 

 ― filtr siatkowy dn 32 gwintowany z 
moŜliwością wymiany i czyszczenia sita o 
połączeniu gwintowanym, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

materiał: mosiądz, Ŝeliwo lub równowaŜny 

kpl 1 

5 P4 Pompa obiegowa instalacji 
grzejnikowej remizy SP 

hdysp=3,5m, 
Q=1,06m3/h 

― pompa obiegowa bezdławnicowa 
elektroniczna, energooszczędna o klasie 
energetycznej A, 

― hdysp=3,5m, Q=1,06m3/h,  
― 230V/50Hz, zapotrzebowanie maksymalne 

mocy 0,085 kW, natęŜenie prądu nie więcej 
niŜ 0,60 A, stopień ochrony IP44, z 
moŜliwością pracy na stałej zadanej róŜnicy 
ciśnień i zmiennym płynnie modulowanym 
przepływie, o połączeniach gwintowanych 
dn 32, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

6 Mg Manometr instalacji 
grzewczej 

 ― manometr tarczowy o zakresie pomiaru 0-1,0 
MPa, średnica tarczy nie mniej niŜ 10 cm. 

― kurek trójdrogowy, 
― rurka syfonowa; 

kpl 2 

7 Tg Termometr instalacji 
grzewczej 

 ― termometr rtęciowy prosty o zakresie 
pomiaru 0-1200C, w obudowie, długość 
kapilary zanurzeniowej dostosować do 
średnicy rurociągu; 

kpl 2 

8 Cm3 Ciepłomierz  ― ciepłomierz, dn20 – dn32, przepływ 
1,06m3/h, gwintowany, 

― centralka ciepłomierza wyposaŜona w 
wyświetlacz, 

― prostka przed i za ciepłomierzem zgodnie z 
wymogami producenta urządzenia, 

― komplet śrubunków i łączników 
przyłączeniowych do instalacji; 

kpl 1 

9 Ctc Czujni temperatury 
ciepłomierza 

 ― czujnik temperatury powrotu i zasilania 
ciepłomierza; 

szt. 2 

10 Dn32 Rura instalacyjna 
instalacji grzewczej 

 ― rury stalowe dn40 ze szwem, wymiary wg 
DIN 2458, ze stali St 37,0 wg DIN 1626; 

mb 2 

Zestawienie czytać wraz z opisem technicznym i rysunkami 
Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym 

 

ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW GRZEWCZEJ KOTŁOWNI 
Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 

opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 
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Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 
minimalne wymagania dla danego produktu. 

Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 
wymagania lub produktów równowaŜnych. 

 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do przewodzenia mediów dla którego jest zaprojektowany, 
- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 

zaprojektowany, 
- rodzaj materiału, 
- sposób łączenia, 
- wymagane ciśnienie (PN) w odniesieniu do maksymalnej wymaganej temperatury przewodzonego 

medium, 
- wymagana maksymalna ciągła i chwilowa temperatura pracy przewodzonego medium, 

- moc, pojemność itp. urządzeń grzewczych, ogrzewczych itp. dla warunków obliczeniowych, 
- wysokość podnoszenia, przepływ urządzeń pompowych. 

 

2.2.3.2 JeŜeli specyfikacja poszczególnych pozycji narzuca wyŜsze lub dopuszcza niŜsze wymagania 
w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób, niŜ wymagania zgodne z 
pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, naleŜy przyjąć jako obowiązujące wymagania podane przy specyfikacji 
danej pozycji materiałowej.   

2.2.3.3 Kolumna nr 2 w kaŜdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jeśli tabele są załączane) stanowi opis 
warunków równowaŜności który, wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, określa 
minimalne wymagania stawiane produktom. 

2.2.3.4 Nazwy producentów lub systemów jeśli zostały uŜyte w opracowaniu to tylko i wyłącznie w 
celu przedstawienia charakterystyki wyrobu definiującej minimalne wymagania dla danego 
produktu. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równowaŜne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametrów i zachowania celu któremu mają 
słuŜyć. 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
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4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót instalacyjnych 

5.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
prace i próby przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] i [2] 
oraz w przypadku kotłowni olejowych i gazowych zgodne z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót [3], a w przypadku kotłowni na paliwa stałe zgodnie z normą [4] wyszczególnionymi w 
p.9. niniejszej specyfikacji. 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3 Przy montaŜu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, 
instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe producentów i/lub dostawców systemów. Proces 
łączenia przewodów i kształtek przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej przez 
producenta systemu.  

5.4 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu przewodów (pionowość, spadki) muszą  być zgodne z: warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót [1] i [2] oraz w przypadku kotłowni olejowych i gazowych 
zgodne z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [3], a w przypadku kotłowni na paliwa 
stałe zgodnie z normą [4] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, mieścić się w 
obowiązujących przepisach, uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i urządzeń, nie 
zakłócać pracy systemu i nie stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
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Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 
Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  

w tym w szczególności:  
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych. Zeszyt 8. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, 
Warszawa, sierpień 2003 r.; 
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 6. Wymagania techniczne COBRTI 
INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 
lipiec 2003 r.; 
[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwo gazowe i olejowe. Wydawca: Polska 
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji. Wydanie II. Warszawa 2000 r.; 
[4] PN-87/B-02411; Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  
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ST-3_6.3. Instalacje odgromowe. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 453 – Roboty instalacyjne   
Klasa 453-6: Instalacje elektryczne 
Kategoria robót 453-6.3 Instalacje odgromowe i uziemienia 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 390/2004 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_6.3 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-3_6.3 są prace budowlano-montaŜowe  związane 
z wbudowaniem instalacji odgromowej. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_6.3 

  Specyfikację Techniczną ST-3_6.3 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-3_6.3 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_6.3 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_6.3 obejmuje wykonanie prac 
budowlano-montaŜowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac budowlano-montaŜowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych. 

1.4.2. 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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• robotnicy pracujący na wysokości powyŜej 4.0m. muszą być zabezpieczeni pasami, przy czym 

lina od pasa musi być przymocowana do części trwałej budynku, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montaŜowych naleŜy odłączyć 

wszystkie wewnętrzne instalacje od sieci zewnętrznych, 
• roboty budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić pod ścisłym nadzorem Kierownika Budowy. 

 
 Wymagania ogólne  dotyczące  bhp  przy  wykonywaniu  robót  elektrycznych  i 
piorunochronnych 

1. Przy wykonywaniu Robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących 
przepisów w zakresie BHP. 
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2. Podstawowym aktem prawnym obowiązującym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks pracy z 
dnia 26 czerwca 1974 r. z  późniejszymi zmianami.  

3. Sprawy BHP przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych szczegółowo reguluje 
rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. (Dz.U.1999.80.980) 

4. Wykonawca powinien przestrzegać wymagań generalnego wykonawcy w zakresie BHP.  
5. Wykonawca powinien mieć uprawnienia budowlane oraz świadectwo kwalifikacyjne D i E w 

zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń  elektro- energetycznych, zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące 
się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828; Dz.U.2003.129.1184, 
Dz.U.2005.141.1189). 

6. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót powinny zostać stwierdzone przez właściwą komisję 
egzaminacyjną i udokumentowane waŜnym zaświadczeniem kwalifikacyjnym E. 

1.5. Terminy i definicje 

Urządzenie piorunochronne (LPS) – kompletne urządzenie stosowane do ochrony przestrzeni 
przed skutkami piorunów. Składa się ono z zewnętrznego i wewnętrznego urządzenia 
piorunochronnego. 

Uziom – przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie  
w celu zapewnienia z nim połączenia elektrycznego. 

Uziom fundamentowy naturalny – uziom w postaci stopy lub ławy fundamentowej ze 
zbrojeniem przystosowanym do połączenia z naturalnymi lub sztucznymi przewodami 
odprowadzającymi i z przewodem uziemiającym. 

Uziom fundamentowy sztuczny – uziom w postaci taśmy lub pręta w otulinie betonowej. 
Uziom naturalny – uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 

metalowych umieszczanych w gruncie, w innym celu niŜ uziemienie. 
Uziom otokowy – uziom poziomy ułoŜony wokół chronionego obiektu. 
Uziom pionowy – uziom zagłębiony swym największym wymiarem prostopadle do 

powierzchni ziemi. 
Uziom poziomy – uziom w postaci taśmy lub drutu ułoŜony poziomo w ziemi. 
Uziom sztuczny – uziom, który stanowi przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów 

metalowych umieszczonych w gruncie w celu uziemienia. 
Wewnętrzne urządzenie piorunochronne – zespół dodatkowych środków uzupełniających 

zewnętrzne urządzenie piorunochronne, pozwalających na zredukowanie elektromagnetycznych 
efektów prądu piorunowego wewnątrz chronionej przestrzeni. 

Zacisk probierczy – rozłączalne połączenie śrubowe przewodu odprowadzającego z 
przewodem uziemiającym w celu umoŜliwienia pomiaru rezystancji uziemienia lub sprawdzenia 
ciągłości galwanicznej części nadziemnej. 

Zwód – część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do bezpośredniego przyjmowania 
wyładowań atmosferycznych. 

Zwód naturalny – zwód utworzony przez górne elementy metalowe lub Ŝelbetowe obiektu 
budowlanego zbudowane w innym celu niŜ przyjmowanie wyładowań atmosferycznych. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania formalne  

1. Do wykonania instalacji elektrycznych w budynkach uŜyteczności publicznej naleŜy stosować 
przewody, kable, sprzęt, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

2.  Od 1 maja 2004r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których 
producent: 
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• dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego 
systemu oceny zgodności, 

• wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez 
Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z 
uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów 
Dotyczących Zatwierdzania Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

• oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 
 
Wprowadzono takŜe wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

na podstawie przepisów dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, 
Ŝe wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności 
z normą lub aprobatą techniczną, zachowują waŜność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.2.  Instalacja piorunochronna 

Instalacje piorunochronne zewnętrzne – zwody i przewody odprowadzające  
1. Do wykonania instalacji piorunochronnej zewnętrznej naleŜy stosować materiały takie, jak: stal 

bez pokrycia, stal ocynkowaną, aluminium, miedź w postaci blach, drutów, linek, taśm, rur, 
kształtowników. MoŜna uŜywać jako uziomy stalowe, pomiedziowane pręty o średnicy 
ø14.3mm i długości od 1.2m do 3m. 

2. Instalacje piorunochronne naleŜy wykonać z elementów z jednego rodzaju materiału (metalu). 
W przypadku zastosowania dwóch rodzajów metalu naleŜy w miejscach łączenia zainstalować 
złączkę dwumetalową, zabezpieczoną przed korozją. 

3. Instalacje piorunochronne powinny być wykonane z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, 
występujących w obiekcie części naturalnych, jeŜeli spełniają one wymagania wymiarowe 
(przede wszystkim grubości blach jako zwodów). 

4. Jako zwody naleŜy wykorzystać: 
• zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeŜeli wewnętrzne warstwy pokrycia są 

niepalne lub trudno zapalne, 
• wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary, jeŜeli 

wewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne, 
• zbrojenie Ŝelbetowego pokrycia dachu, 
• elementy metalowe wystające ponad dach, 
• zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych jako zwody od uderzeń bocznych. 
 

UWAGA! Metalowe pokrycia chronionych obiektów, wykorzystane jako zwody, nie powinny być 
pokryte materiałem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienką warstwą farby ochronnej, warstwą asfaltu o 
grubości 0.5mm lub warstwą PVC o grubości 1mm nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach 
wyładowań piorunowych. 

 
5. Jako przewody odprowadzające naleŜy stosować: 
• stalowe słupy nośne, 
• zbrojenie Ŝelbetowych słupów nośnych, 
• warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz pionowe elementy metalowe 

umieszczone na zewnętrznych ścianach obiektów. 
6.    Jako uziomy naturalne naleŜy wykorzystywać: 
• metalowe podziemne części chronionych obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych, 

nie izolowane od ziemi, 
• nie izolowane od ziemi Ŝelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych obiektów; 

pokrycia betonu malowaną przeciwwilgociową nie naleŜy uwaŜać za warstwę izolacyjną, 
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• metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości ni 
większej niŜ 10m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową z farby, 
asfaltu lub taśmą nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach wyładowań piorunowych (za 
izolację uwaŜa się np. co najmniej podwójną warstwę papy smarowanej lepikiem), 

• uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej niŜ 10m 
od chronionego obiektu. 

7.   UŜywamy osprzętu w postaci wsporników, uchwytów, zacisków, złączek, osłon, śrub itp. 
8.  Ograniczniki przepięć atmosferycznych i łączeniowych, przystosowane do montaŜu na szynie 

TH 35. Ograniczniki (zainstalowane 3 stopnie) powinny zapewniać zmniejszenie przepięcia do 
1.5kV. 

Podstawowe dane techniczne: 
• napięcie znamionowe: 230V, 
• maksymalne dopuszczalne napięcie robocze: 280V, 
• klasa: B; C; D, 
• znamionowy prąd wyładowczy: w zaleŜności od aparatu 15÷100kA. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT  
Przed przystąpieniem do bezpośrednich robót budowlano-montaŜowych naleŜy wykonać 

wszystkie niezbędne zabezpieczenia, m.in. teren prowadzenia prac naleŜy ogrodzić i oznakować 
tablicami ostrzegawczymi „Roboty budowlane-wstęp wzbroniony”. Roboty budowlano-montaŜowe 
naleŜy wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób podany w ST lub inny, który uzyskał aprobatę 
InŜyniera. 

5.1. Wymagania dotyczące instalacji piorunochronnej zewnętrznej  

5.1.1. Części składowe instalacji piorunochronnej zewnętrznej 

1. Instalacja piorunochronna zewnętrzna składa się z następujących części: 
• zwodów, 
• przewodów odprowadzających,  
• przewodów uziemiających, 
• uziomów, zacisków kontrolnych uziomów indywidualnych oraz uziomów wspomagających. 
2.  Części instalacji piorunochronnej mogą być naturalne w postaci przewodzących elementów 

obiektu lub sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie do celów ochrony odgromowej. 
3. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w instalacji piorunochronnej przedstawione są w 

tablicy 1 i 2. 
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Tablica 1. Najmniejsze wymiary elementów stosowanych w instalacji piorunochronnej 
a) wg PN-86/E-05003/01 

 

 
a) wg PN-86/E-05003/01 
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Tablica 2. Najmniejsze wymiary metalowych blach lub rur stosowanych jako zwody, w przypadku 
konieczności zachowania środków ostroŜności wynikającej z perforacji termicznej lub uwzględnienia 
nagrzania miejscowego 

 
Uwaga! Warstwa metalowa moŜe mieć grubość nie mniejszą niŜ 0.5mm, jeŜeli jest 
dopuszczalna perforacja pokrycia lub nie ma niebezpieczeństwa zapalenia łatwopalnych 
substancji.  
 

4. Metalowe rury i zbiorniki mogą być wykonane z materiału o grubości nie mniejszej niŜ 2.5mm, 
ale pod warunkiem, Ŝe nie spowodują  zagroŜenia.  

5. Oprócz wyrobów przedstawionych w punkcie 3. na uziomy moŜna stosować stalowe, 
pomiedziowane pręty Ø14.3mm o długości 1.2 ÷3.0m. 

6. Instalacja piorunochronna powinna być wykonana z wykorzystaniem, w pierwszej kolejności, 
występujących w obiekcie części naturalnych – jeŜeli w budynku części naturalne  spełniają 
wymagania dotyczące wymiarów (przede wszystkim chodzi o grubość blach jako zwodów), 
zgodnie z następującymi zasadami :  

• jako zwody naleŜy wykorzystywać: 
o zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jeŜeli wewnętrzne warstwy 

pokrycia są niepalne lub trudno zapalne, 
o wewnętrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego oraz metalowe dźwigary, jeŜeli 

zewnętrzne warstwy pokrycia są niepalne lub trudno zapalne,  
o zbrojenia Ŝelbetowego pokrycia dachu,  
o elementy metalowe wystające ponad dach,  
o zewnętrzne warstwy metalowe pokrycia ścian bocznych (jako zwody od uderzeń 

bocznych); 
 
Uwaga! Wykorzystane jako zwody metalowe pokrycia chronionych obiektów nie powinny być 
pokryte materiałem izolacyjnym. Pokrycie metalu cienką warstwą farby ochronnej, warstwą 
asfaltu o grubości 0.5mm lub warstwą PVC o grubości 1mm nie stanowi warstwy izolacyjnej w 
warunkach wyładowań piorunowych. 
 

• jako przewody odprowadzające naleŜy stosować: 
o stalowe słupy nośne,  
o zbrojenia Ŝelbetowych słupów nośnych,  
o warstwy metalowe pokrycia ścian zewnętrznych oraz  pionowe elementy metalowe 

umieszczone na zewnętrznych ścianach obiektów; 
• jako uziomy naturalne naleŜy stosować: 

o metalowe podziemne części obiektów budowlanych i urządzeń technologicznych, nie 
izolowane od ziemi,  

o nie izolowane od ziemi Ŝelbetowe fundamenty i podziemne części chronionych 
obiektów; pokrycia betonu warstwą przeciwwilgociową (malowanie) nie naleŜy uwaŜać 
za warstwę izolacyjną,  

o metalowe rurociągi wodne oraz osłony studni artezyjskich znajdujące się w odległości 
nie większej niŜ 10m od chronionego obiektu; pokrycie rur warstwą przeciwwilgociową 
z farby, asfaltu lub taśmą „Denso” nie stanowi warstwy izolacyjnej w warunkach 
wyładowań piorunowych (za warstwę izolacyjną uwaŜa się np. co najmniej podwójną 
warstwę papy smarowanej lepikiem), 
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o uziomy sąsiednich obiektów budowlanych znajdujących się w odległości nie większej 
niŜ 10m od chronionego obiektu. 

7. Przykłady wykorzystania elementów przewodzących obiektu jako naturalnych części instalacji 
piorunochronnej przedstawiono w tablicy 3. 

 
Tablica 3. Przykłady wykorzystania elementów przewodzących obiektu jako naturalnych części 
instalacji piorunochronnej 

 

5.1.2. Zwody 

1. Zwody mogą być utworzone przez dowolną kombinację następujących elementów: 
• prętów, 
• rozpiętych przewodów,  
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• przewodów ułoŜonych w postaci sieci; 
2. przy projektowaniu zwodów moŜna stosować niezaleŜnie lub w dowolnej kombinacji metodę: 
• kąta ochronnego,  
• toczącej się kuli, 
• wymiarowej sieci. 
3. Rozmieszczenie zwodów zgodnie z poziomem ochrony przedstawione jest w tablicy 4 
4.  

Tablica 4. Rozmieszczenie zwodów zgodnie z poziomem ochrony 

 
5. Jako zwody naturalne naleŜy wykorzystywać elementy przewodzące obiektu. 
6. Przypadku braku zwodów naturalnych naleŜy stosować instalację piorunochronną o zwodzie 

lub zwodach sztucznych: 
• pionowych nie izolowanych od obiektu, umieszczonych na obiekcie,  
• pionowych izolowanych od obiektu, umieszczonych poza obiektem, 
• poziomych  niskich nieizolowanych, umieszczonych na obiekcie, 
• poziomych podwyŜszonych nieizolowanych , odsuniętych od chronionej powierzchni obiektu,  
• poziomych wysokich nieizolowanych z podporami umieszczonymi na obiekcie, 
• poziomych wysokich izolowanych z podporami umieszczonymi poza obiektem. 

5.1.3. Strefa ochronna zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich 
wyznaczana metodą kąta ochronnego 

1. Strefę ochronną zwodów pionowych i zwodów poziomych wysokich naleŜy wyznaczać 
graficznie przez określone rzuty bryły geometrycznej, której przestrzeń jest chroniona 
zwodami. 

2. Strefę ochronną zespołu zwodów pionowych o liczbie większej niŜ 3 naleŜy wyznaczać 
oddzielnie dla kaŜdego zespołu trzech zwodów sąsiadujących. 

3. Wartości kąta ochronnego α są podane w tablicy 4 
4. Przy zwodach o róŜnych wysokościach naleŜy wybrać korzystniejszy z dwóch wariantów 

określenia strefy ochronnej: 
• jak dla zwodów o równych wysokościach (równych wysokości zwodu niŜszego), 
• dla zwodu wyŜszego, równieŜ w przestrzeni między zwodami, naleŜy przyjąć kąt ochronny jak 

dla zwodu pojedynczego. 
5. Zaleca się, aby wysokość zwodów pionowych sztucznych nie przekraczała 30m od 

powierzchni ziemi. 
6. W wyjątkowych przypadkach konstrukcji zwojów wyŜszych lub w przypadku wykorzystania 

zwodów naturalnych o wysokości większej niŜ 30m, do wyznaczania stref ochronnych zamiast 
wysokości rzeczywistej h naleŜy przyjąć wysokość  zredukowaną hr   określoną w metrach 
według wzoru  

hhr ⋅= 30  
7. Zwody pionowe i poziome wysokie powinny być tak rozmieszczone, aby chronione obiekty 

znajdowały się wewnątrz ich stref ochronnych. 
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5.1.4. Zwody poziome niskie i podwyŜszone 

1. Rozmieszczenie zwodów metodą wymiarowania sieci lub toczącej się kuli przedstawione jest 
w tablicy 4  

2. Układanie zwodów poziomych niskich i podwyŜszonych na dachu naleŜy wykonywać z 
zachowaniem następujących warunków : 

• przy nachyleniu dachów ponad 30° jeden z przewodów siatki zwodów naleŜy prowadzić 
wzdłuŜ kalenicy dachu, 

• zwody podwyŜszone naleŜy stosować tylko na obrzeŜach dachu przy dachach płaskich oraz na 
obrzeŜach i nad kalenicą przy dachach dwuspadowych,  

• zamocowanie zwodów powinno być trwałe, przy czym odległość zwodu od pokrycia dachu 
niepalnego lub trudno zapalnego nie moŜe być mniejsza niŜ 2cm (zwody niskie) i 40cm 
(zwody podwyŜszone) w przypadku dachu wykonanego z materiałów zapalnych,  

• jeŜeli obiekt budowlany ma części róŜniące się wysokością, zwody niŜszej części obiektu 
naleŜy przyłączyć do przewodów odprowadzających części wyŜszej, zachowując właściwą 
liczbę zwodów części niŜszej, 

• wszystkie elementy budowlane nie przewodzące, znajdujące się nad powierzchnią dachu 
(kominy,  ściany przeciwpoŜarowe itp.) ,naleŜy wyposaŜać w zwody i połączyć z siatką 
zwodów zamocowanych na powierzchni dachu,  

• wszystkie metalowe części budynku, znajdujące się nad powierzchnią dachu (kominy, wyciągi, 
bariery itp.), naleŜy połączyć z najbliŜszym zwodem lub przewodem odprowadzającym, 

• naleŜy unikać prowadzenia zwodów nad wylotami kominów, 
• w budynkach, których wysokość przekracza 50m, niezaleŜnie od zwodów na dachu, naleŜy 

zastosować zwody na ścianach bocznych, rozmieszczając je na wszystkich powierzchniach 
ścian znajdujących się na wysokości powyŜej 30m, w odstępach przewidzianych dla zwodów 
na dachu z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących budynku; elementy 
metalowe zamontowane na ścianach (parapety, balustrady balkonów rury deszczowe spustowe 
oraz pręty zbrojeń balkonowych) 

• naleŜy przyłączyć do zwodów. 
3. Strefę ochronna zwodów poziomych niskich oraz  zwodów poziomych niskich i zwodu 

pionowego naleŜy wyznaczać według zasad przedstawionych na rys. 1 i 2  

 
Rys. 1. Strefa ochronna zwodów poziomych niskich 
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Rys. 2. Strefa ochronna zespołu zwodów poziomych niskich i zwodu pionowego na budynku z 

elementów o róŜnych wysokościach 
S0 – strefa ochronna, ZPo – zwód poziomy, ZPi – zwód pionowy 

5.1.5. Przewody odprowadzające  

1. Jako przewody odprowadzające naturalne naleŜy wykorzystywać elementy przewodzące 
obiektu, przedstawione w punkcie „Części składowe instalacji piorunochronnej zewnętrznej” 

2. W przypadku braku przewodów odprowadzających naturalnych naleŜy stosować przewody 
odprowadzające sztuczne. 

3. Przewody odprowadzające powinny być tak rozmieszczone wokół obrysu chronionej 
powierzchni, aby średnia odległość między nimi nie była większa niŜ odległości przedstawione 
w tablicy 5. 

Tablica 5. Średnia odległość między przewodami odprowadzającymi zgodnie z poziomem ochron 

 
4. W kaŜdym przypadku niezbędne są przynajmniej dwa przewody odprowadzające. 
5. Preferuje się odległość między przewodami odprowadzającymi wokół obwodu obiektu. Zaleca 

się usytuowanie przewodów odprowadzających w pobliŜu kaŜdego naroŜnika obiektu. 
Przewody odprowadzające powinny być połączone za pomocą poziomych przewodów 
opasujących przy powierzchni ziemi i wyŜej w odstępach pionowych co 20m. 
 Układy uziemień 

1. Dla odprowadzenia do ziemi prądu piorunowego bez powodowania groźnych przepięć istotne 
są wymiary i ukształtowanie układu uziomowego niŜ znamionowa wartość jego rezystancji 
uziemienia.. Zalecana jest mała wartość rezystancji uziemienia (nie więcej niŜ 10Ω).   

2. Uziemienie instalacji piorunochronnej naleŜy z uziemieniem urządzeń elektrycznych i 
telekomunikacyjnych, jeŜeli nie zabraniają tego szczegółowe przepisy dotyczące tych 
urządzeń. 

3. Stosowane mogą być następujące typy uziomów : 
• pojedyncze lub wielokrotne uziomy otokowe,  
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• pionowe (lub pochyłe), 
• promieniowe, 
• fundamentowe. 
4. Minimalne długości  l1 uziomów, zgodne z poziomami ochrony przy róŜnych 

rezystywnościach gruntu, są przedstawione na rysunku 3. 

 
Rys. 3. Minimalna długość l1 uziomu zgodnie z poziomami ochrony. Dla poziomu ochrony II do IV 

wartość l1 nie zaleŜy od rezystywności gruntu 
5. Uziomy w postaci kilku właściwie rozmieszczonych przewodów preferowany jest przed 

pojedynczym długim przewodem w ziemi. 
6. Uziomy głębokie są skuteczne tam, gdzie rezystywność gruntu maleje z głębokością i gdzie 

warstwy o małej rezystywności występują na głębokościach większych niŜ grubość warstwy, w 
której są układane uziomy prętowe. 

7. W uziemieniach stosowane są dwa podstawowe typy układów uziomowych. 

5.1.6. Układ uziemień typu A 

1. Układ ten jest złoŜony z promieniowych albo pionowych (lub pochyłych) uziomów. KaŜdy 
przewód odprowadzający powinien być przyłączony do co najmniej jednego oddzielnego 
uziomu, złoŜonego z przewodu promieniowego albo pionowego (lub pochyłego). Uziom 
powinien składać się z co najmniej dwu przewodów. Minimalna długość kaŜdego przewodu 
wynosi: 

• l1  w przypadku poziomych uziomów promieniowych, 
• 0.5 l1 w przypadku uziomów pionowych (lub pochyłych ). 
2. W gruntach o małej rezystywności (rzędu kilkudziesięciu Ωm) moŜna nie brać pod uwagę 

minimalnych długości z rys. 3 pod warunkiem, Ŝe zostanie osiągnięta rezystancja uziemienia o 
wartości mniejszej niŜ 10Ω. 

3. Układ uziemień typu A jest odpowiedni, gdy rezystowość gruntu jest mała i obiekty są małe. 

5.1.7. Układ uziemień typu B 

1. W przypadku uziomu otokowego (lub fundamentowego) średni promień r obszaru objętego 
przez uziom nie powinien być mniejszy niŜ długość l1 zgodnie   z warunkiem  

1lr ≥  
2. Gdy wymagana długość l1 jest większa niŜ dana wartość r ,to powinien zostać wykonany 

dodatkowy uziom promieniowy lub pionowy (pochyły), którego długość lr (pozioma) oraz lv  
(pionowa) są wyraŜone zaleŜnościami: 
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lr = l1 – r 

2
1 rl

l v

−
=  

3. Podziemne metalowe elementy obiektów i urządzeń technologicznych, znajdujące się w 
odległości nie większej niŜ 2m od uziomów instalacji piorunochronnej, a nie wykorzystane 
jako uziomy naturalne, zaleca się łączyć z tymi uziomami bezpośrednio lub za pomocą 
ograniczników przepięć. 

4. Odległość kabli od uziomu piorunochronnego nie powinna być mniejsza niŜ 1m. JeŜeli 
rezystancja uziomu piorunochronnego jest mniejsza niŜ 10 Ω, dopuszcza się zmniejszenie tej 
odległości do : 

• 0.75m dla kabli telekomunikacyjnych i kabli elektroenergetycznych o napięciu 
znamionowanym do 1kV, 

• 0.5m dla kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowanym powyŜej 1kV.  
5. JeŜeli zachowanie wymaganych odstępów jest niemoŜliwe, naleŜy w miejscu zbliŜenia ułoŜyć 

przegrodę izolacyjną (niehigroskopową) o grubości co najmniej 5mm (np. płyta lub rura PVC) 
tak, aby najmniejsza odległość między uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokół przegrody, 
nie była mniejsza niŜ 1m. 

6. Długość obliczeniowa uziomu nie moŜe przekraczać 35m dla rezystywności gruntu  p≤500Ωm 
i 60m dla rezystywności większej niŜ 500Ωm. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami.  

 
 
 
Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej: 
1. Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej naleŜy wykonać, 

uwzględniając wymagania zawarte w PN-IEC 61024-1:2001/Ap1:2002, PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002, PN-IEC 61024-1-2:2002, PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 60364-4-443:1999. 

2. W zaleŜności od rodzaju i przeznaczenia urządzenia piorunochronnego badania powinny 
obejmować : 

• oględziny zbrojenia ścian i fundamentów przed zalaniem betonem, 
• oględziny części nadziemnej,  
• sprawdzenie ciągłości galwanicznej urządzenia piorunochronnego, 
• pomiary rezystancji uziemienia, 
• oględziny elementów uziemienia (po ich odkopaniu lub przed zasypaniem). 
3. Oględziny dotyczą sprawdzenia : 
• zgodności rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego, 
• wymiarów uŜytych materiałów, 
• rodzajów połączeń, 
• bezpiecznych odstępów izolacyjnych pomiędzy urządzeniem piorunochronnym i metalowymi 

elementami lub instalacjami budynku, 
• prawidłowości doboru ograniczników przepięć zgodnie z projektem i klasą (strefą ochrony) B, 

C i D (I, II i III). 
4. Sprawdzenie ciągłości galwanicznej powinno zostać wykonane przy uŜyciu omomierza 

przyłączonego z jednej strony do zwodów, a z drugiej do wybranych przewodów urządzenia 
piorunochronnego. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-3_6.3. Instalacje odgromowe. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

14 

5. Pomiary rezystancji uziemienia powinny być wykonywane przy zastosowaniu metody 
technicznej. 

6. Oględziny elementów uziemienia powinny być wykonywane dla 10% uziomów oraz ich 
przewodów uziemiających ; wyboru badanych uziomów naleŜy dokonać losowo. 

7. W przypadku, gdy stopień korozji nie przekracza 40% przekroju jakiegokolwiek elementu, 
moŜna te elementy pokryć farbami tlenkowymi przewodzącymi lub półprzewodzącymi w celu 
umoŜliwienia dalszego ich uŜytkowania. 

8. W przypadku stwierdzenia stopnia korozji, przekraczającego 40% przekroju jakiegokolwiek 
elementu, naleŜy ten element wymienić na nowy. 

9. KaŜdy obiekt budowlany, podlegający ochronie odgromowej, powinien mieć metrykę 
urządzenia piorunochronnego. 

10. Badania urządzenia piorunochronnego powinny być wykonane nie rzadziej niŜ przewidują to 
przepisy dla danego rodzaju obiektów. Badania powinny obejmować czynności 
wyszczególnione w protokóle badań urządzenia piorunochronnego. 

7. OBMIAR ROBÓR 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2013.0.1409, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Obmiar Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami budowlano-montaŜowymi jest dla rozbiórki:   
• elementów wyposaŜenia – [szt], 
• elementów przewodów (uziomów) – [mb] z podaniem nominalnych przekrojów i/lub średnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 Wymagania Ogólne. 

8.1. Odbiory częściowe 

1. W ramach odbiorów częściowych naleŜy dokonać kontroli międzyoperacyjnych. 
2. Kontrole obejmują : 
• sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych zbrojenia ścian i fundamentów 

przed zalaniem betonem, to jest : 
o przekrojów poprzecznych zbrojenia i połączeń prętów zbrojeniowych, 
o przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości ich połączeń, 
o przygotowania prętów zbrojenia (wypustów) do połączeń z przewodami uziemiającymi, 
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o miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających, oznaczonych w dokumentacji,  
o wyników pomiarów rezystancji uziemień, wykorzystujących zbrojenie fundamentów, 

przed wykonaniem kondygnacji naziemnych, zgodnie z zasadami przedstawionymi w 
punkcie „Badania techniczne i pomiary kontrolne instalacji piorunochronnej”, 

• ocenę ułoŜenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich zakryciem, 
• sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem. 

8.2. Odbiór końcowy 

1. Przed  przystąpieniem do odbioru końcowego wykonawca powinien: 
• przygotować dokumentację powykonawczą, zgodnie z zasadami przedstawionymi w punkcie 

„Dokumentacja powykonawcza”, 
• sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót. 
2. Komisja odbioru powinna: 
• zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, według postanowień 

przedstawionych w punkcie „Dokumentacja powykonawcza”, 
• przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego zewnętrznego i wewnętrznego z 

punktu widzenia zgodności z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia, 
• sporządzić protokół odbioru, z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych 

zaleceń. 

8.3. Dokumentacja powykonawcza 

 Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą, a w szczególności: 
• dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami, 
• metrykę urządzenia piorunochronnego zewnętrznego (wg wzoru przedstawionego w zał. nr 2), 
• protokół badań urządzenia piorunochronnego zewnętrznego (wg wzoru przedstawionego w zał. 

nr 1), 
• Dziennik Budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli  robót międzyoperacyjnych, 
• certyfikaty lub deklaracje zgodności, wydane dla wyrobów stosowanych w urządzeniach 

piorunochronnych. 

8.4. Warunki  przekazania  instalacji  elektrycznej  i  piorunochronnej  do  
eksploatacji 

1. Instalacja i urządzenia elektryczne mogą być przyjęte do eksploatacji po stwierdzeniu: 
• kompletności dokumentacji technicznej powykonawczej, 
• gotowości instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji zgodnie z wymaganiami 

ustalonymi w załoŜeniach techniczno-ekonomicznych i projekcie technicznym, 
• przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z określonymi warunkami 

technicznymi odnośnie do budynków i urządzeń, 
• przygotowania instalacji i urządzeń elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, 

poŜarowymi i ochrony środowiska, 
• uzyskania pozytywnych wyników prób i pomiarów parametrów technicznych instalacji 

urządzeń elektrycznych, 
• poprawnej pracy poszczególnych odcinków instalacji elektrycznej i urządzeń elektrycznych, 
• spełnienia warunków sanitarnych i sanitarno-bytowych. 
2. Ostatecznym dokumentem potwierdzającym przyjęcie instalacji i urządzeń elektrycznych w 

budynku jest protokół przyjęcia, po ustaleniu, Ŝe nie zawiera ona Ŝadnych braków i usterek. 
Protokół przyjęcia powinien zostać podpisany przez właściciela lub zarządcę przyjmującego 
instalację i urządzenia elektryczne w budynku. 
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3. Przekazanie budynku do eksploatacji nie zwalnia Wykonawcy od usunięcia ewentualnych wad 
i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz istotnych usterek zgłoszonych przez 
uŜytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym. 

4. Termin usuwania wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z 
Wykonawcą. 

5. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę budowy (Robót) zobowiązań wynikających z 
rękojmi, zamawiający ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 Wymagania Ogólne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2 
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ST-3_6. Instalacje elektryczne. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 45300000-0 – Roboty w zakresie instalacji budowlanych   
Klasa 45310000-3: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
Kategoria robót 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
Kategoria robót 45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten 
Kategoria robót 45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
 

Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_6 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-3_6 są wymagania techniczne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w pomieszczeniach budynku Wiejskiego Domu Kultury 
w Czernej w  rozbiciu na elementy: 

- tablice rozdzielcze i linie zasilające 
- instalacja oświetleniowa wewnętrznego 
- instalacja siłowa 
- instalacja odgromowa i połączeń wyrównawczych 
- instalacja ochrony przeciwporaŜeniowej i przepięciowej 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_6 

  Specyfikację Techniczną ST-3_6 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-3_6 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 „Warunki Ogólne”. 

1.3. Pojęcia podstawowe 

* instalacja elektryczna - zestaw połączonych ze sobą i zharmonizowanych w działaniu 
urządzeń i aparatów, umoŜliwiających funkcjonowanie maszyn, urządzeń, systemów i układów 
zasilanych elektrycznie. 

* wewnętrzna linia zasilająca - wewnętrzna linia zasilająca jest to obwód zasilający tablice 
rozdzielcze, czy teŜ rozdzielnie, z których zasilane są instalacje odbiorcze. 

* instalacja odbiorcza - instalacja odbiorcza jest to część instalacji znajdująca się za układem 
pomiarowym słuŜącym do rozliczeń między dostawcą a odbiorcą energii elektrycznej, a w 
razie braku układu pomiarowego - za wyjściowymi zaciskami pierwszego urządzenia 
zabezpieczającego instalację od strony zasilania, 

* aparatura modułowa: wszystkie rodzaje aparatów elektrycznych wykonane w 
znormalizowanym module szerokości 17,5 i jego wielokrotności przeznaczone do montaŜu na 
szynie montaŜowej TH 35 

* gniazdo wtyczkowe: aparat słuŜący do ręcznego przyłączenia i odłączenia odbiornika 
będącego w stanie bez napięciowym 

* łącznik oświetlenia: aparat słuŜący do załączania pojedynczej oprawy lub grupy opraw 

* oprawa oświetleniowa: urządzenie słuŜące do zamontowania i uruchomienia źródła światła 

* źródło światła: urządzenie słuŜące do przetwarzania energii elektrycznej w świetlną 

* puszka: obudowa z materiału izolacyjnego słuŜąca do ochrony rozgałęzienia przewodów 
instalacji lub montaŜu osprzętu (w wykonaniu podtynkowym) 

* rozdzielnica: urządzenie elektryczne słuŜące do rozdziału energii elektrycznej 

* trasa: ciąg bruzd lub konstrukcji na których lub w których układa się przewody lub kable 
instalacji 

* przewód ochronny: przewód łączący elektrycznie części przewodząc dostępne, części 
przewodzące obce, główny zacisk uziemiający, uziom, uziemiony punkt źródła zasilania 
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* przejście instalacyjne otwór wykonany w elemencie oddzielającym w celu przeprowadzenia 
instalacji 

* uszczelnianie przejścia instalacyjnego: rozwiązanie zastosowane w celu zachowania 
odporności ogniowej elementu oddzielającego w miejscu przejścia instalacji przez ten element 

* standard okablowania - kategoria 5, kabel FTP PVC 

* topologia sieci - gwiazda 

* kable krosowe - kat. 5 typu RJ45 - RJ 45 

* Alarm - ostrzeŜenie o zaistnieniu niebezpieczeństwa dla Ŝycia, mienia lub środowiska 
wymagającego interwencji, 

* system alarmowy - instalacja elektryczna przeznaczona do wykrywania i sygnalizowania 
nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa 

* System alarmowy włamania jest to instalacja elektryczna przeznaczona do wykrywania i 
sygnalizowania obecności, wejścia osoby nieuprawnionej do obiektu dozorowanego 

* centrala alarmowa - zespół środków sprzętowych i programowych działających według 
określonego algorytmu i realizujący co najmniej funkcje decyzyjne oraz sterujące w systemie 
alarmowym 

* zasilacz - część systemu alarmowego , dostarczająca energii o określonych parametrach, 
niezbędnej do działania systemu lub jego części, 

* czujka - urządzenie do wytwarzania stanu alarmowego po wykryciu nienormalnych warunków 
wskazujących na wystąpienie niebezpieczeństwa, 

* inspektor nadzoru inwestorskiego - jest tym uczestnikiem procesu budowlanego 
reprezentującym inwestora, do którego naleŜy dbanie o prawidłowe wykonywanie robót 
budowlanych, kontrolę zgodności wykonywanych robót budowlanych z projektem, przepisami 
i zasadami wiedzy techniczne 

* kierownik budowy - jest tym uczestnikiem procesu budowlanego, który ma za zadanie czuwać 
nad prawidłowością wykonywania budowy w zakresie bezpieczeństwa wykonywania robót 
budowlanych, organizacji ich przebiegu, zabezpieczenia terenu budowy, prowadzeniu 
dokumentacji budowy, przygotowywania odbiorów, powiadamiania inwestora i inspektora 
nadzoru inwestorskiego o wszystkich istotnych zdarzeniach, które mają miejsce na kierowanej 
przez niego budowie, takich jak kontrole, zagroŜenia, nieprawidłowości czy nieprzewidziane 
utrudnienia. 

* osoba wykwalifikowana - osoba mające stosowne wykształcenie i doświadczenie 
zapewniające jej unikanie niebezpieczeństw i zapobieganie ryzyku, jakie moŜe stwarzać 
elektryczność. 

* osoba poinstruowana - osoba odpowiednio poinformowana albo nadzorowana przez osoby 
wykwalifikowane, w sposób zapewniający jej unikanie niebezpieczeństw i zapobieganie 
ryzyku, jakie moŜe stwarzać elektryczność 

* osoba postronna - osoba, która nie jest osobą wykwalifikowaną ani osobą poinstruowaną. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_6 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie elementów ujętych w punkcie 1. 

STWIO naleŜy rozpatrywać łącznie z dokumentacją techniczną. 
STWIO obejmuje cały zakres robót zasadniczych. Wykonawca powinien  przewidzieć i 

wycenić 
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ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadniczych. 
 
Roboty przygotowawcze: 

- wytyczenie trasy przewodów wewnątrz obiektu i na zewnątrz 
- wytyczenie miejsc pod montaŜ rozdzielnic 
- ustalenie miejsc montaŜu osprzęt, 
- wykucie otworów dla przepustów pionowych, poziomych, 
- zabezpieczenie otworów dla przepustów pionowych, poziomych pod kątem przepisów bhp. 
- przygotowanie stref odkładczych dla składowania materiałów 

 
Roboty zasadnicze: 
1. Układanie: 

- przewodów instalacji siłowej i oświetlenia ogólnego wewnątrz budynków; 
- przewodów instalacji niskoprądowej 
- rur dla przewodów instalacji   

 
2. Prace montaŜowe w budynkach: 

- montaŜ i podłączanie rozdzielnic   
- montaŜ aparatów 
- montaŜ osprzętu 
- montaŜ opraw oświetleniowych 

 
3. Prace montaŜowe na zewnątrz budynków 
4. Prace demontaŜowe. 
5. Wykonanie badań i pomiarów sprawdzających. 
6. Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
7. Roboty końcowe: 

- Prace porządkowe po wykonaniu robót. 
- Kontrola jakości wykonanych robót. 

 

1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót powinien przedstawić do aprobaty 
InŜyniera program zapewnienia jakości ( PZJ). 

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
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• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują 
posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki 
dokument. Inne  materiały powinny być wyposaŜone w takie dokumenty  na Ŝyczenie Inspektora  
Nadzoru Wykonawca  powinien   powiadomić  Inspektora   Nadzoru  o   proponowanych  źródłach  
otrzymania materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 

JeŜeli Dokumentacja Projektowa, przewidują moŜliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o swoim 
wyborze jak najszybciej jak to moŜliwe przed uŜyciem materiału albo w okresie ustalonym przez 
Inspektora Nadzoru. W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła Wykonawca 
powinien przedstawić do akceptacji inspektora nadzoru materiał z innego źródła. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. 
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem za wykonaną 

2.2. Materiały podstawowe dla instalacji elektrycznych 

A. Rozdzielnica  główna R-G  
Napięcie zasilania 400/230A/, listwy N i PE 
WyposaŜenie: wg schematów oraz przynaleŜnych do nich załączników wg dokumentacji 

projektowej. 
Przestrzegać podanych w dokumentacji i przedmiarze robót typów wyłączników róŜnicowo 

prądowych i ich lokalizacji w układzie zasilania. 
Przekrój przewodów zasilających wg dokumentacji projektowej. 
Przekrój przewodów odpływowych odbiorników: wg dokumentacji. 
 
B. Rozdzielnica pom. socjalnych R-K  
Napięcie zasilania 400/230A/, listwy N i PE 
WyposaŜenie: wg schematów oraz przynaleŜnych do nich załączników wg dokumentacji 

projektowej. 
Przestrzegać podanych w dokumentacji i przedmiarze robót typów wyłączników róŜnicowo 

prądowych i ich lokalizacji w układzie zasilania. 
Przekrój przewodów zasilających wg dokumentacji projektowej. 
Przekrój przewodów odpływowych odbiorników: wg dokumentacji. 
 
C. Rozdzielnica sali  R-S  
Napięcie zasilania 400/230A/, listwy N i PE 
WyposaŜenie: wg schematów oraz przynaleŜnych do nich załączników wg dokumentacji 

projektowej. 
Przestrzegać podanych w dokumentacji i przedmiarze robót typów wyłączników róŜnicowo 

prądowych i ich lokalizacji w układzie zasilania. 
Przekrój przewodów zasilających wg dokumentacji projektowej. 
Przekrój przewodów odpływowych odbiorników: wg dokumentacji. 
 
D. Rozdzielnica piwnicy R-P  
Napięcie zasilania 400/230A/, listwy N i PE 
WyposaŜenie: wg schematów oraz przynaleŜnych do nich załączników wg dokumentacji 

projektowej. 
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Przestrzegać podanych w dokumentacji i przedmiarze robót typów wyłączników róŜnicowo 
prądowych i ich lokalizacji w układzie zasilania. 

Przekrój przewodów zasilających wg dokumentacji projektowej. 
Przekrój przewodów odpływowych odbiorników: wg dokumentacji. 
 
E. Tablica licznikowa T-L 
Napięcie zasilania 400/230A/, listwy N i PE 
Obudowa wnękowa, drzwiczki białe z zamkiem przystosowana do montaŜu układu 

pomiarowego. 
WyposaŜenie: wg schematów oraz przynaleŜnych do nich załączników wg dokumentacji 

projektowej. 
Przestrzegać podanych w dokumentacji i przedmiarze robót typów wyłączników róŜnicowo 

prądowych i ich lokalizacji w układzie zasilania. MontaŜ i lokalizację ustalić z Zakładem 
Energetycznym. 

Przekrój przewodów zasilających wg dokumentacji projektowej. 
Przekrój przewodów odpływowych odbiorników: wg dokumentacji. 
 
F. Przewody i kable instalacji 
Napięcie znamionowe izolacji stosowanych przewodów: 450/750V 
Materiał Ŝył przewodów : miedź (Cu) 
Przekroje znamionowe stosowanych przewodów: 
-  instalacje zasilające: 10, 16 mm2,  
-  instalacja oświetlenia: 1,5 mm2, 2,5 mm² 
-  instalacja gniazd wtyczkowych 230V - 2,5 mm², 4 mm² 
 
G. Oprawy oświetleniowe. 
-  napięcie zasilania opraw: 230V 
- źródła światła: świetlówki kompaktowe, liniowe, Ŝarówki halogenowe, Ŝarówki LED, 

Ŝarówki HST 
- Stopień ochrony obudowy: co najmniej IP 44 na zewnątrz, w pomieszczeniach „mokrych" lub 

przejściowo „mokrych", w pozostałych IP 20 
 
H. Osprzęt instalacji. 

- napięcie izolacji osprzętu: łączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe, puszki - co najmniej 250V 
- prąd znamionowy: łączniki oświetlenia 10-16A, gniazda wtyczkowe 16A 
- wszystkie gniazda wyposaŜone w biegun ochronny (PE) z wyjątkiem gniazd zasilających 

grzejniki elektryczne 
- puszki połączeniowe instalacji - z pokrywami IP 20, w pomieszczeniach „mokrych" IP 44 
- mocowanie osprzętu: podtynkowe, 
- stopień ochrony obudowy co najmniej IP 44 dla pomieszczeń „mokrych" 

2.3. Materiały podstawowe do wykonania instalacji specjalistycznych 

Zgodnie z dokumentacją projektową. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, 
sprzętu itp. Sprzęt uŜywany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

3.2. Sprzęt do wykonywania instalacji elektrycznych w budynku 

Wykonawca przystępujący do wykonywania instalacji elektrycznych wewnętrznych winien 
wykazać się moŜliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących właściwą 
jakość robót: 

- elektronarzędzia (wiertarka udarowa itp.) 
- spawarka transformatorowa 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

4.1. Transport materiałów 

1. Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 
materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót 
elektrycznych. W czasie transportu naleŜy zabezpieczyć przemieszczane przedmioty w sposób 
zapobiegający ich uszkodzeniu. 

2. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i 
urządzeń rozdzielczych naleŜy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności: 

-  transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz 
przesuwaniem się wewnątrz ładowni; 

-  aparaturę i urządzenia ostroŜnie załadowywać i zdejmować, nie naraŜając ich na uderzenia 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp., 
3. Rodzaj oraz liczba środków transportu, powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 

zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w 
terminie przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca powinien wykazać się moŜliwością korzystania z 
następujących środków transportu: 

- samochodu skrzyniowego samochodu samowyładowczego 
- samochodu dostawczego 

 
Transportowane materiały naleŜy rozmieścić równomiernie oraz zabezpieczyć przed 

przemieszaniem w czasie ruchu pojazdów. 

4.2. Składowanie materiałów 

1. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. 

2. Materiały, aparaty i urządzenia elektryczne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. 

3. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów naleŜy przestrzegać następujących 
wymagań: 

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
zamkniętych o temperaturze nie niŜszej niŜ - 15°C i nie wyŜszej niŜ +25°C w pozycji 
pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od 
urządzeń grzewczych, 

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego naleŜy przechowywać analogicznie jak w 
p. wyŜej, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; 
kręgi w liczbie nie większej niŜ. 10 mogą być układane jeden na drugim, 

- przewody izolowane i taśmy izolacyjne naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych i 
chłodnych, 

- sprzęt ochrony osobistej oraz odzieŜ ochronną i roboczą naleŜy przechowywać w 
pomieszczeniach suchych; składuje się je na oddzielnych półkach według gatunków, 
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wymiarów i przeznaczenia, z tym Ŝe odzieŜ roboczą uŜywaną zatłuszczoną naleŜy 
przechowywać oddzielnie, rozwieszoną a nie układaną warstwami; odzieŜ i wyroby futrzane 
naleŜy zabezpieczyć przed gryzoniami i molami, 

- farby płynne, lakiery, rozpuszczalniki, oleje, zalewy kablowe itp. naleŜy magazynować w 
oddzielnych pomieszczeniach (ewentualnie w oddzielnych budynkach) z zachowaniem 
specjalnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego oraz bhp; wolno stosować jedynie 
wodne lub parowe ogrzewanie takich pomieszczeń; pomieszczenie powinno być przewietrzane 
(wlot powietrza z dołu), półki i regały powinny być odporne na ogień; drzwi magazynu 
powinny otwierać się na zewnątrz; na zewnętrznej stronie drzwi naleŜy umocować 
odpowiednie tablice ostrzegawcze, a w pobliŜu wywiesić instrukcję przeciwpoŜarową 

- cement i gips w workach papierowych naleŜy składować w pomieszczeniach suchych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocią naleŜy zwracać uwagę na okres 
zdolności wiązania cementu i gipsu, który jest stosunkowo kratki; szczegółowe warunki są 
podane w odnośnych normach państwowych. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1.  Wymagania ogólne dot. wykonawstwa instalacji elektrycznych 

1. NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów 1-fazowych i 3-fazowych, 

2. Tablice z aparatami zabezpieczającymi naleŜy sytuować w taki sposób, aby zapewnić: 
3. łatwy dostęp, zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób. 
4. Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. 
5. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem 

pomieszczenia. 
6. PołoŜenie wyłączników klawiszowych naleŜy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu 

było jednakowe. 
7. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować w takim połoŜeniu, 

aby styk ten występował u góry. 

5.2. Kolejność robót. 

Dla zapewnienia płynności i ciągłości pracy dla montaŜu instalacji elektrycznych naleŜy 
zachować n/w kolejności robót: 

- trasowanie 
- kucie bruzd mocowanie puszek i rur 
- układanie i mocowanie przewodów 
- przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 
- wciąganie przewodów 
- montaŜ uzupełniający instalacji elektrycznej - gniazdek, łączników i tablic 

5.3. Roboty demontaŜowe 

Zakres robót demontaŜowych: 
-  Przewody 
-  Osprzęt natynkowy 
-  Osprzęt podtynkowy 
-  Oprawy oświetleniowe 

 
DemontaŜ instalacji elektrycznych wnętrzowych naleŜy wykonywać zgodnie z: 

-  Specyfikacją Techniczną 
-  Zaleceniami Zamawiającego 
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-  Przepisami BHP 
- DTR danego urządzenia 

 
Wykonawca ma obowiązek wykonania robót rozbiórkowych w taki sposób, aby elementy 

urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich 
demontaŜ. 

W przypadku niemoŜności zdemontowania elementów urządzeń bez ich uszkodzenia 
Wykonawca powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i uzyskać od niego zgodę na ich 
uszkodzenie lub zniszczenie. 

W szczególnych przypadkach Wykonawca moŜe pozostawić elementy instalacji bez ich 
demontaŜu (np. przewody podtynkowe) o ile uzyska na to zgodę Inspektora Nadzoru i Kierownika 
Budowy . 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, nieodpłatnie, wszystkich materiałów 
pochodzących z demontaŜu Zamawiającemu na wskazane przez niego miejsce (uzgodnić z 
Inspektorem Nadzoru). 

Materiały uzyskane z demontaŜu nie mogą być ponownie stosowane do nowych instalacji. 

5.4. Linie zasilające wykonane przewodami jednoŜyłowymi w kanałach i 
rurkach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem 

5.3.1. Trasowanie 

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

5.3.2. Kucie bruzd 

1. Bruzdy naleŜy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. 
2. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby 

odstępy między rurami wynosiły nie mniej niŜ 5 mm. 
3. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
4. Zabrania się, wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich 

konstrukcję. 
5. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-

budowlanych. 
6. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura powinna być 

pokryta tynkiem. 
7. Przebicia przez ściany naleŜy wykonywać w taki sposób, aby rurę moŜna było wyginać łagodnymi 

łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p.5.3.3. 
8. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki 

sposób, aby nie były naraŜone na napręŜenia mechaniczne. Mogą być one równieŜ zatapiane w 
warstwie wyrównawczej podłogi. 

5.3.3. Układanie rur i osadzanie puszek 

1. Rury naleŜy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach. 
2. Łuki z rur sztywnych naleŜy wykonywać przy uŜyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 

trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień luku powinien wynosić: 
 

Średnica 
znamionowa 

18 21 22 28 37 47 

Promień łuku, 190 190 250 250 350 45 
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Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie moŜe być większe niŜ 15% wewnętrznej 
średnicy rury.  
3.  Łączenie rur naleŜy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych  lub złączek dwu 

kielichowych. Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić: 
 

Średnica znamionowa 
rury:, mm 

18 21 22 28 37 47 

Długość kielicha, nim 35 35 40 45 50 60 

 
4. Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem naleŜy w puszce wyciąć 
wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur. 

5. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm 

5.3.4. Wciąganie przewodów do rur 

Do ułoŜonych rur, zgodnie z pkt. 5.3.3. po ich przykryciu warstwą tynku lub masy betonowej, 
naleŜy wciągać przewody przy uŜyciu spręŜyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulką a z 
drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 

5.3.5. Przygotowanie końców Ŝył i łączenie przewodów 

1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów naleŜy wykonywać w sprzęcie i 
osprzęcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. 

2. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne mają wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a 
samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia naleŜy 
uzgodnić z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem inwestora. 

3. Przewody muszą być ułoŜone swobodnie i nie mogą być naraŜone na naciągi i dodatkowe 
napręŜenia. 

4. Do danego zacisku naleŜy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do 
jakich zacisk ten jest przystosowany. 

5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, 
pomiędzy oczkiem a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, 
zabezpieczone przed korozją w sposób umoŜliwiający przepływ prądu. 

6. Długość odizolowanej Ŝyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
7. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moŜe powodować uszkodzeń mechanicznych. 

W przypadku stosowania Ŝył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy 
cyny. 

8. Końce przewodów miedzianych z Ŝyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek zamiast cynowania). 

5.5. Instalacje wykonywane przewodami wieloŜyłowymi (kabelkowymi) 

5.4.1. Wymagania ogólne 

1. Instalacje przewodami kabelkowymi stosuje się w pomieszczeniach suchych, wilgotnych, z 
wyziewami Ŝrącymi oraz w barakach, kanałach i tunelach kablowych. 

2. Stosuje się następujące rodzaje instalacji: 
- w wykonaniu zwykłym, 
- w wykonaniu szczelnym. 

3. Stosuje się następujące sposoby ułoŜenia instalacji: 
- bezpośrednio na podłoŜu (ścianach, stropach, konstrukcjach budowlanych), za pomocą 

uchwytów pojedynczych lub zbiorczych, 
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- na uchwytach odległościowych (dystansowych), pojedynczych lub zbiorczych, w odległości 
nie mniejszej niŜ 5 mm w świetle od podłoŜa, 

-  na specjalnie utworzonych podłoŜach w postaci drabinek kablowych, korytek kablowych lub 
wsporników (półek, wieszaków prętowych itp.). 

5.4.2. Trasowanie 

Zgodnie z pkt. 5.3.1. 

5.4.3. Kucie bruzd przejścia przez ściany i stropy 

Zgodnie z pkt.5.3.2 

5.4.4. Przejścia przez ściany i stropy 

Zgodnie z pkt.5.3.3 

5.4.5. MontaŜ sprzętu i osprzętu 

1. NaleŜy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny: 
-  rozgałęźniki (puszki) róŜnego rodzaju,  
-  łączniki instalacyjne (wyłączniki, przełączniki), 
-  gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe, 

2. Sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować do podłoŜa w sposób trwały zapewniający mocne i 
bezpieczne jego osadzenie. 

3. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu nie hermetycznego do podłoŜy drewnianych lub innych 
palnych naleŜy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą 
powierzchnią danego sprzętu i osprzętu. 

5.4.6. Układanie przewodów 

1. Przy układaniu przewodów na uchwytach: 
-  na przygotowanej wg p. 5.4.2. trasie naleŜy mocować uchwyty wg p. 5.3.3. odległości między 

uchwytami nie powinny być większe od: 
- 0,5 m dla przewodów kabelkowych, 
- 1,0 m dla kabli, 
- rozstawienie uchwytów powinno być takie, aby odległości między nimi ze względów 

estetycznych były jednakowe, uchwyty między innymi znajdowały się w pobliŜu sprzętu i 
osprzętu, do którego dany przewód jest wprowadzany oraz aby zwisy przewodów między 
uchwytami nie były widoczne, 

- sprzęt i osprzęt instalacyjny naleŜy mocować wg p. 5.4.5.  
2. Przy instalacji w wykonaniu szczelnym: 

- przewody i kable naleŜy uszczelniać w sprzęcie i osprzęcie i aparatach za pomocą dławic 
(dławików), 

- średnica dławicy i otworu uszczelniającego pierścienia powinna być dostosowana do średnicy 
zewnętrznej przewodu lub kabla, 

- po obu stronach uszczelniającego pierścienia powinny znajdować się metalowe podkładki 
(dotyczy to określonego wykonania dławic), 

- powłoka przewodu kabelkowego lub kabla powinna być ucięta równo z wewnętrzną ścianką 
obudowy sprzętu, osprzętu, aparatu lub odbiornika, 

-  po dokręceniu dławic zaleca sieje dodatkowo uszczelnić kitem lub inną masą. 
3. Przy wykonywaniu instalacji przewodami kabelkowymi w „wi ązkach" naleŜy dodatkowo 

uwzględnić wymagania odpowiednich instrukcji montaŜu dotyczących tego sposobu wykonania. 

5.4.7. Łączenie przewodów. 

Zgodnie z pkt. 5.3.5. 
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5.4.8. Podejścia do odbiorników 

1. Podejścia  instalacji   elektrycznych  do  odbiorników naleŜy  wykonać  w  miejscach 
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

2. Podejścia od przewodów ułoŜonych w podłodze naleŜy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 

3. Podejścia w górę od przewodów ułoŜonych pod stropami mogą być wykonane tak jak cała 
instalacją lecz samo podejście przez strop naleŜy wykonać zgodnie z p. 5.4.4. 

4. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry. Podejścia tego 
rodzaju stosuje się najczęściej do: 
- opraw oświetleniowych, 
-  odbiorników zasilanych z instalacji wykonanych przewodami szynowymi, na drabinkach 

kablowych, w korytkach itp. 
Podejścia zwieszakowe naleŜy wykonywać jako sztywne lub elastyczne, w zaleŜności od 

warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
5. Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia naleŜy 

wykonywać przewodami ułoŜonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a 
takŜe na innego rodzaju podłoŜach, np. kształtowniki, korytka, drabinki kablowe itp. 

5.4.9. Przyłączanie odbiorników 

1. Miejsca połączeń Ŝył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. 
Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i 
mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją 

2. Przyłączenia odbiorników dzielą się na dwa rodzaje: 
- przyłączenia sztywne, 
- przyłączenia elastyczne 

3. Przyłączenia sztywne naleŜy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoŜa i nie ulegającym Ŝadnym przesunięciom. 

4. Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są naraŜone na drgania o duŜej amplitudzie lub 
przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia takie naleŜy wykonywać: 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi 
- przewodami izolowanymi jednoŜyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wieloŜyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 

5. Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami 
izolacji, np. przez załoŜenie tulejek izolacyjnych. 

6. W miejscach naraŜonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników 
muszą być chronione. 

5.6.  Instalacje wykonywane kablami układanymi w ziemi 

Nie występują. 

5.7. MontaŜ opraw oświetleniowych wewnętrznych 

1. Oprawy montować w miejscach podanych w dokumentacji technicznej. 
2. Przewody opraw oświetleniowych naleŜy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy 
świecznikowych, 

3. Dopuszcza się podłączanie opraw oświetleniowych przelotowe pod warunkiem zastosowania złączy 
przelotowych. 

4. Przyłączanie do opraw oświetleniowych 
- przewody montować do oznakowanych zacisków wg schematu 
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- przewód fazowy w oprawkach Ŝarówek montować do zacisku styku wewnętrznego, przewód 
neutralny do zacisku gwintu oprawki 

- przewód ochronny montować do styku ochronnego 

5.8. MontaŜ oświetlenia zewnętrznego 

Nie występuje. 

5.9. MontaŜ zabezpieczeń (gniazd bezpiecznikowych oraz wyłączników) 

1. W ogólnie dostępnych instalacjach wnętrzowych naleŜy montować aparaty zabezpieczające z 
pokrywami osłaniającymi części będące pod napięciem. 

2. Wyłączniki płaskie naleŜy montować na listwach aparatowych. 
3. Przewód zasilający naleŜy przyłączać do styku dolnego, przewód zabezpieczany do górnego styku 

wyłącznika płaskiego. 
4. W rozłącznikach bezpiecznikowych przewód zabezpieczany łączyć do zacisku pozostającego bez 

napięcia po otwarciu rozłącznika ( bezpieczniki są pozbawione napięcia) 
5. Aparaty zabezpieczające zainstalowane przed licznikiem naleŜy osłonić pokrywą przystosowaną do 

plombowania. 
6. Przewód doprowadzający napięcie połączyć z szyną gniazda (śrubą stykowa) a przewód 

zabezpieczony z zaciskiem gwintu gniazda 

5.10. MontaŜ i instalowanie rozdzielnic. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przekazać Inwestorowi wszystkie 
certyfikaty lub aprobaty techniczne stosowanych materiałów. Materiały bez tych dokumentów nie 
mogą być wbudowane. 

5.9.1 MontaŜ rozdzielnic. 

1. Rozdzielnice, montować w miejscu i w sposób podany w dokumentacji technicznej oraz wg 
instrukcji montaŜu urządzeń 

2. Dla rozdzielnicy montowanej za pomocą kołków rozporowych, naleŜy po ustawieniu tablicy w 
miejscu przeznaczenia oznaczyć punkty osadzenia kołków, a następnie po usunięciu rozdzielnicy 
wywiercić otwory, załoŜyć kołki i umocować rozdzielnicę po ponownym ustawieniu na właściwym 
miejscu. 

3. Aparaturę montować ściśle wg jej połoŜenia określonego w dokumentacji 
4. Przewody wprowadzać w pełne izolacji, izolacje Ŝył przewodów pozostawić jak najbliŜej zestyków 

aparatów, pozostawić zapas przewodów. 
5. Wykonać wymagane opisy i oznaczenia aparatów ( i przewodów w przypadku układów blokad i 

sterowania) 
6. Zapewnić równomierne obciąŜenie faz 
7. Przed przystąpieniem do montaŜu urządzeń przykręcanych na konstrukcjach wsporczych (nośnych) 

dostarczanych oddzielnie, naleŜy konstrukcje te mocować do podłoŜa w sposób podany w 
dokumentacji 

5.11. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 

Instalacje elektryczne odbiorcze zaprojektowano w układzie TN-C z punktem rozdziału 
przewodu PEN na niezaleŜny przewód ochronny PE i neutralny N w złączu. 

Oprócz ochrony podstawowej przed dotykiem bezpośrednim, którą powinny spełniać wszystkie 
obudowy i osłony urządzeń i aparatów oraz izolacja osprzętu instalacyjnego i przewodów naleŜy 
zapewnić ochronę dodatkowa przed dotykiem pośrednim polegającą na samoczynnym szybkim 
wyłączeniu zasilania w układzie sieci TN-S. Jako ochronę uzupełniająca naleŜy zastosować wyłączniki 
róŜnicowoprądowe o znamionowym prądzie róŜnicowym 30 mA. 
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5.11.1. Przewody ochronne PE, połączenia wyrównawcze 

1. Jako przewody ochronne PE mogą być stosowane: 
- gołe lub izolowane przewody jednoŜyłowe ułoŜone we wspólnej osłonie z przewodami 

czynnymi, 
- gołe lub izolowane przewody jednoŜyłowe ułoŜone na stałe poza osłoną przewodów czynnych, 
- gołe lub izolowane Ŝyły przewodów wieloŜyłowych, 
- metalowe elementy przewodów nie będące Ŝyłami, np. powłoki, ekrany i pancerze, 

2. Dopuszcza się wykorzystywać, jako przewody ochronne PE, wykonane fabrycznie metalowe 
obudowy i konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych, jeŜeli spełniają trzy następujące 
wymagania: 

a) ich ciągłość elektryczna jest zapewniona przez zastosowane rozwiązanie konstrukcyjne i nie 
zagraŜającej występujące naraŜenia mechaniczne, chemiczne lub elektrochemiczne, 
b) ich konduktancja jest co najmniej równa konduktancji .wymaganej od przewodów ochronnych PE, 
c) jest zapewniona moŜliwość przyłączenia do nich, w przewidzianych miejscach, innych przewodów 
ochronnych PE. 
3. Części przewodzące obce mogą być wykorzystywane jako przewody ochronne PE, jeŜeli spełniają 

warunek; 
- nie mogą być usunięte w czasie, gdy spełniają rolę przewodów ochronnych PE, chyba Ŝe 

przewidziano środki kompensujące ich brak, np. przewód bocznikujący wodomierz, 
- na długości stanowiącej zastępczy przewód ochronny mają oznaczenie barwne wymagane od 

przewodu ochronnego PE. 
4. Wykorzystywanie, jako przewodów ochronnych PE, rur wodociągowych jest dopuszczalne pod 

warunkiem uzyskania zgody ich właściciela. Nie naleŜy wykorzystywać rur instalacji gazowych. 
5. JeŜeli na odcinku, na którym rura wodociągowa jest wykorzystywana jako przewód ochronny PE 

(przewód wyrównawczy), znajduje się wodomierz, to powinien on być zbocznikowany. Przekrój 
przewodu bocznikującego powinien spełniać wymagania stawiane przekrojowi przewodu 
ochronnego PE (przewodu wyrównawczego); nie wymaga się przekroju większego niŜ: 
- 16 mm² w przypadku linki miedzianej ocynowanej, 
- 25 mm² w przypadku linki stalowej ocynkowanej lub ocynowanej, 
- 60 mm² w przypadku taśmy stalowej o grubości co najmniej 3 mm.  

6. 6 Przewody ochronne PE powinny mieć na całej długości oznaczenie barwne zgodne z PN/E-
05023. 

7. Przewody ochronne PE ułoŜone na stałe powinny być wykonane z miedzi, aluminium lub stali a 
przewody ochronne PE ruchome - z miedzi lub stali o dostatecznej giętkości 

8. Przekrój przewodu ochronnego PE miedzianego lub aluminiowego, który nie jest ułoŜony razem z 
przewodami czynnymi, nie powinien być mniejszy niŜ: 
- 2,5 mm², jeśli przewód jest chroniony od uszkodzeń mechanicznych,  
- 4 mm², jeśli przewód nie jest chroniony od uszkodzeń mechanicznych. 

9. Przekrój przewodu ochronnego PE powinien być nie mniejszy niŜ przekrój SPE podany w tabeli.  
Jeśli róŜne obwody mają wspólny przewód ochronny PE, jego przekrój powinien być dobrany 
stosownie do największego z przekrojów przewodów skrajnych. Jeśli przewód ochronny PE jest 
wykonany z innego materiału niŜ przewody skrajne, to powinien mieć konduktancję nie mniejszą 
niŜ konduktancja przewodu dobranego według tabeli 

Tabela Najmniejszy dopuszczalny przekrój przewodu ochronnego PE wykonanego z tego samego 
materiału co przewód skrajny 

Przekrój przewodu skrajnego S Najmniejszy dopuszczalny przekrój 
przewodu ochronnego PE - SPE 

mm² mm² 

              S<16 
        16<S<35 
              S>35 

            S  
           16 
          S/2 
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10. Połączenia przewodów ochronnych PE, z wyjątkiem połączeń spawanych i połączeń w 
obudowie nierozbieralnej, np. zatapianych w materiale izolacyjnym, powinny być dostępne dla 
kontroli. 

11. W przewodach ochronnych PE nie naleŜy umieszczać aparatury łączeniowej; zakaz nie dotyczy 
urządzeń wtykowych ze stykami ochronnymi PE. Dla ułatwienia badań moŜna zastosować w 
przewodach ochronnych PE połączenia rozłączalne tylko przy uŜyciu narzędzi. 

12. W przypadku stosowania elektrycznej kontroli ciągłości uziemienia, w przewodach ochronnych 
PE nie naleŜy instalować cewek urządzeń kontrolnych. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola jakości 

Kontrola ma na celu określenie osiągniętej jakości robót. 
Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją 
Projektową oraz wymaganiami ST, norm i przepisów. 

Przed przystąpieniem do badań, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o 
rodzaju i terminie badania. 

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 
Inspektora Nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu 
kaŜdej roboty zanikającej, którą moŜe kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji przez 
Inspektora Nadzoru i UŜytkownika 

6.2. Badanie (sprawdzanie) 

6.2.1.   Postanowienia ogólne 

1. KaŜda instalacja podczas montaŜu i/lub po jej wykonaniu, a przed przekazaniem do eksploatacji, 
powinna być poddana oględzinom i próbom w celu sprawdzenia, czy zostały spełnione wymagania 
niniejszej normy. 

2. Dokumentację techniczną wraz ze schematami, naleŜy udostępnić osobom wykonującym 
sprawdzanie instalacji. 

3. W czasie sprawdzania i wykonywania prób naleŜy podjąć środki ostroŜności w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa osób i uniknięcia uszkodzeń obiektu oraz zainstalowanego wyposaŜenia. 

4. W przypadku rozbudowy lub zmiany istniejącej instalacji, naleŜy sprawdzić, czy ta rozbudowa lub 
zmiana są zgodne z niniejszą normą i czy nie powodują one pogorszenia stanu bezpieczeństwa 
istniejącej instalacji. 

6.2.2. Badanie zgodności z Dokumentacją projektową 

Badanie zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową następuje przez 
sprawdzenie: 

- czy wykonane zmiany zostały dostatecznie umotywowane, 
- czy przedłoŜone zostały wszystkie dokumenty. 
- przedłoŜonych dokumentów pod względem formalnym i merytorycznym 

6.2.3. Badanie materiałów 

Sprawdzenie uŜytych materiałów następuje przez porównanie ich cech z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej 

6.2.4. Oględziny 

1. Oględziny naleŜy wykonywać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. 
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2. Oględziny mają na celu potwierdzenie, Ŝe zainstalowane na stałe urządzenia elektryczne: 
- spełniają wymagania bezpieczeństwa podane w odpowiednich normach przedmiotowych; 
- zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane zgodnie z normą PN-93 /E-050G9761 
- nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa, 

3. W zaleŜności od potrzeb, naleŜy sprawdzić przez oględziny co najmniej: 
- sposób ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, łącznie z pomiarami odstępów, 
- w przypadkach np. ochrony przy uŜyciu barier, obudów, przeszkód lub przez umieszczenie 

poza zasięgiem ręki obecność przegród ogniowych i innych środków zapobiegających 
rozprzestrzenianiu się poŜaru i ochrony przed skutkami cieplnymi dobór przewodów do 
obciąŜalności prądowej i spadku napięcia wybór i nastawienie urządzeń ochronnych i 
sygnalizacyjnych obecność prawidłowo umieszczonych odpowiednich urządzeń odłączających 
i łączących 

- dobór urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 
- oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych 
- umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji 
- oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
- poprawność połączeń przewodów; 
- dostęp do urządzeń, umoŜliwiających wygodną ich obsługę i konserwację 

6.2.5.  Próby 

6.2.5.1  Postanowienia ogólne 

W zaleŜności od potrzeb, naleŜy przeprowadzić niŜej wymienione próby w miarę moŜliwości 
w następującej kolejności ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń 
wyrównawczych: 

- rezystancji izolacji instalacji elektrycznej  
- ochrony przez oddzielenie od siebie obwodów próbę biegunowości 
- próbę wytrzymałości elektrycznej próbę działania 
W  przypadku,   gdy  wynik  którejkolwiek  próby jest  niezgodny  z  normą to  próbę  lub   

próby poprzedzające, jeŜeli  mogą mieć wpływ na wyniki,  naleŜy  powtórzyć po  usunięciu  
przyczyny niezgodności. 

Metody wykonywania prób opisane w normie, są podane jako zalecane, dopuszcza się 
stosowanie innych metod, pod warunkiem, Ŝe zapewnią one równie miarodajne wynik. 

 6.2.5.2 Próby (pomiar) instalacji elektrycznych wewnętrznych 

1. Ciągłość przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych połączeń wyrównawczych 
NaleŜy wykonać próbę ciągłości przewodów. Zaleca się wykonanie próby przy uŜyciu źródła prądu 
stałego lub przemiennego o napięciu 4 - 24 V w stanie bez obciąŜeniowym i prądem co najmniej 
0,2 A 

2. Rezystancja izolacji instalacji elektrycznej Rezystancję izolacji naleŜy zmierzyć; 
- między przewodami roboczymi branymi kolejno po dwa; 

Uwaga: W praktyce, pomiar ten moŜna wykonać tylko w czasie montaŜu instalacji przed 
przyłączeniem odbiorników. 

- między kaŜdym przewodem roboczym i ziemią 

Uwaga:  W praktyce,  pomiar ten moŜna wykonać tylko w czasie montaŜu  instalacji przed 
przyłączeniem odbiorników. 
Rezystancja izolacji, zmierzona przy napięciu probierczym o wartościach podanych w tablicy jest 
zadowalająca, jeŜeli jej wartość dla kaŜdego obwodu przy wyłączonych odbiornikach nie jest mniejsza 
od odpowiedniej wartości podanej w tablicy 
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JeŜeli w obwód są włączone urządzenia elektroniczne, naleŜy jedynie wykonać pomiar między 
przewodami fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. 

Uwaga: Stosowanie tych środków ostroŜności jest konieczne, poniewaŜ wykonanie pomiaru bez 
połączenia ze sobą przewodów roboczych mogłoby spowodować uszkodzenie przyrządów 
elektronicznych. 
 

Napięcie nominalne 
obwodu (V) 

Napięcie probiercze prądu 
stałego (V) 

Rezystancja izolacji (MQ) 

SELV i FELV, gdy obwód jest 
zasilany z transformatora 
bezpieczeństwa,  

250 >0,25 

<500Vz wyjątkiem 
przypadków j w. 

500 >0,5 

>500V 1000 >1,0 

3. Ochrona przez oddzielenie obwodów 
Oddzielenie części czynnych jednego obwodu od części czynnych innych obwodów i od ziemi, 
naleŜy sprawdzić przez pomiar rezystancji izolacji. Zmierzone wartości rezystancji, w miarę 
moŜliwości z przyłączonymi odbiornikami, powinny być zgodne z podanymi w powyŜszej tabeli. 

4. Próba biegunowości 
JeŜeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników, 
naleŜy wykonać próbę biegunowości w celu sprawdzenia czy wszystkie te łączniki są włączone 
jedynie w przewody fazowe. 

5. Próba działania 
Zespoły takie jak rozdzielnice i sterownice, napędy, urządzenia sterownicze, blokady powinny być 
poddane próbie działania w celu stwierdzenia czy są one właściwie   zmontowane, nastawione i 
zainstalowane, zgodnie z odpowiednimi wymaganiami niniejszej normy. 
Urządzenia ochronne, jeŜeli to konieczne, powinny być poddane próbie działania w celu 
stwierdzenia, czy są prawidłowo zainstalowane i nastawione. 

6.2.6.     Sprawdzanie dokumentacji 

6.2.6.1 Sprawdzenie dokumentów wykonanych prac 

NaleŜy sprawdzić dokumenty dotyczące materiałów i wyrobów uŜytych do budowy : 
- przygotowania terenu budowy, 
- wykonania robót ziemnych 
- wykonania odcinka elektroenergetycznej linii kablowej 
- łączenia rur 
- wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych 
- zgodności z projektem i pozwoleniem na budowę. 

6.2.6.2 Sprawdzenie dokumentów dotyczących przekazania frontu robót. 

Sprawdzenie dokumentów dotyczących przekazania frontu robót dla montaŜu instalacji 
elektrycznych polega na kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku 
budowy potwierdzonych przez inspektora nadzoru świadczących o przekazaniu frontu robót pod 
montaŜ instalacji elektrycznych. 
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6.2.6.3 Sprawdzanie dokumentów dotyczących wykonania instalacji elektrycznych 
wewnętrznych. 

1. Sprawdzenie dokumentów dotyczących realizacji instalacji elektrycznych wewnętrznych polega na 
kontroli przedstawionych przez kierownika budowy zapisów w dzienniku budowy potwierdzonych 
przez inspektora nadzoru świadczącego o wykonaniu tych prac zgodnie z projektem 
wykonawczym. 

2. Sprawdzenie dokumentów dotyczących prób i badań instalacji polega na kontroli przedstawionych 
przez kierownika budowy protokołów przeprowadzenia prób wykonanych zgodnie z pkt. 6.2.5. 
instalacji elektrycznych wewnętrznych. 

6.2.6.4 Ocena 

Na podstawie przeprowadzonego sprawdzenia dokumentów dotyczących wykonania prac 
regulacyjno-pomiarowych (sprawdzanie, próby) oraz na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej 
inwestor podejmuje decyzję o przeprowadzeniu odbioru prac budowlano-montaŜowych odcinka linii 
kablowej i instalacji elektrycznych wewnętrznych oraz powołuje stosowną komisję odbioru. 

6.3. Odbiór 

6.3.1. Postanowienia ogólne 

Przed przystąpieniem do odbioru odcinka linii kablowej i instalacji elektrycznych 
wewnętrznych przedłoŜyć inwestorowi dokumenty potwierdzające wykonanie zgodnie z projektem 
budowlanym i wykonawczym, pozwoleniem na budowę, wymaganiami norm, normami powołanymi 
oraz przepisami państwowymi wymienionymi w p. 10 

6.3.2. Odbiór frontu robót 

1. Przed przystąpieniem do robót montaŜowych naleŜy odebrać protokolarnie front robót od 
generalnego wykonawcy lub inwestora. 

2. Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektro-montaŜowe 
moŜna było prowadzić bez naraŜenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy 
pracy. 

6.3.3. Odbiór końcowy 

1. Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłoŜyć: 
- aktualną dokumentację po wykonawczą 
- protokoły prób montaŜowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji, 
- instrukcje   eksploatacji urządzeń, jeŜeli   umowa przewidywała dostarczenie   takich instrukcji, 
-  części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie 

(dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę. 
2.  Komisja odbioru końcowego: 

- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, 
- bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek, 
- bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i 

uwagi 
- bada i akceptuje protokoły prób montaŜowych, 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie, 
- ustała okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji, 
- spisuje protokół odbiorczy, 

6.3.6. Sprawdzanie dokumentacji 

Jak w punkcie 6.2.6. 
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6.3.7. Przekazanie instalacji do eksploatacji 

1. Po ustalonym przez komisję odbioru okresie wstępnej eksploatacji instalację naleŜy przekazać do 
właściwej eksploatacji. 

2. Przy przekazaniu naleŜy spisać protokół, w którym powinno zostać potwierdzone usunięcie usterek 
wymienionych w protokole przekazania instalacji do wstępnej eksploatacji. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Przedmiar robót: dla wykonania tego zamówieni sporządzono zgodnie z & 6 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 02 września 2004 r   w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej,  specyfikacji technicznych wykonania  i odbioru  robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno- uŜytkowego (Dz.U. 04.202.2072) 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostki obmiarowe robót: 
- dla rozdzielnic, obudów, tablic, aparatów, osprzętu, opraw, złącz, wsporników, przebić -1 szt. 
- dla instalacji liniowych (przewody, trasy, uziomy, zwody i przewody instalacji odgromowej) -1 

m 
- dla podłączeń przewodów i kabli -1 szt 
- dla badań i pomiarów montaŜowych -1 pomiar 
- inne jednostki obmiaru (1 kpi, 1m²) wynikające z zastosowanych norm jednostkowych KNNR i 

KNR 

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
- wg pkt 6.3. 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PR AC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty geodezyjne związane z wytyczeniem i inwentaryzacją po wykonawczą rozliczyć 
ujmując je we wskaźniku jednostkowym kosztów realizacji odcinka elektroenergetycznej linii 
kablowej n/n. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami instalacyjnymi jest:   
• instalacja – [mb], 
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• elementy wyposaŜenia – [szt]. 

10. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór Robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

11. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

12. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują w 

związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
- Dokumentacja projektowa 
- Aprobaty techniczne 
- Certyfikaty Jakości 
- Protokoły z prób i badań ( prace regulacyjno-pomiarowe) 
- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. – Prawo budowlane. Jednolity tekst Dz.U.2016.0.290 z 

późniejszymi zmianami. 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690  Zmiany: 
Dz.U.03.33.270, Dz.U.04.109.1156, Dz.U.08.201.1238, Dz.U.09.56.461,Dz.U.10.239.1597, 
Dz.U.12.1289, Dz.U.13.926 oraz inne obowiązujące akty wykonawcze związane z zakresem 
niniejszego opracowania. 

- PN-EN ISO 11091:2001 Rysunek budowlany. Projekt zagospodarowania terenu 
- PN-B-01027:2002 Rysunek budowlany. Oznaczenia graficzne stosowane w projektach 

zagospodarowania działki lub terenu. 
- PN-EN 12464-1 2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cz.1 Miejsca pracy we 

wnętrzach. 
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Część 1. Zasady ogólne. 
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa. Część 2. Zarządzane ryzykiem. 
- PN-EN 62305-3:2008 Ochrona odgromowa. Część 3. Uszkodzenie fizyczne obiektów i 

zagroŜenie Ŝycia. 
- PN-EN 62305-4:2008 Ochrona odgromowa. Część 4. Urządzenia elektryczne obiektów i 

zagroŜenie Ŝycia. 
- PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
- PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
- PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniającej bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 

- PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów 
zewnętrznych – Ochrona przeciwpoŜarowa. 

- PN- IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego – Postanowienia ogólne. 

- PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia            elektrycznego – ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
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- PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

- PN-HD 60363-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-52: Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Oprzewodowanie. 

- PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego – Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

- PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego – Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

- PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-54: Dobór i 
montaŜ wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń 
ochronnych. 

- PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór 
i montaŜ wyposaŜenia elektrycznego – Inne wyposaŜenie – Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe 
i instalacje oświetleniowe. 

- PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7-701: Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposaŜane w wannę lub 
prysznic. 

- PN-IEC 60364-7-713:2005 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Meble. 

- PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji – Instalacje oświetlenia zewnętrznego. 

- PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oświetlenia - Oświetlenie awaryjne 
- PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
- PN-EN 60598-2-22:2004, PN-EN 60598-2-22:2006, PN-EN 60598-2-22:2010  Oprawy 

oświetleniowe – Część 2-22: Wymagania szczegółowe – Oprawy oświetleniowe do oświetlenia 
awaryjnego  

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporaŜeniowa 
- N SEP-E-004 wydanie II 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 
- PN-S-02205 Roboty ziemne. Wymagania i badania. W zakresie punktu 2.11.4 – Zasypki 

wykopów na instalacje (przewody, kable). 
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ST-3_7. Instalacje wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, wkłady i przewody 
spalinowe, dymowe i powietrzne. Wymagania Szczegółowe 
CPV -  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_7 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, stalowych 
przewodów i wkładów spalinowych, powietrznych i dymowych oraz przewodów spalinowych, 
powietrznych i dymowych wykonywanych z gotowych prefabrykowanych elementów stalowych 
jedno- i dwupłaszczowych z prefabrykowaną izolacją przytwierdzane do elementów konstrukcyjnych 
obiektu. 

1.2.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.2. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_7 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_7 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy montaŜu instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, stalowych 
przewodów i wkładów spalinowych i dymowych oraz przewodów spalinowych i dymowych 
wykonywanych z gotowych prefabrykowanych elementów stalowych jedno  
i dwupłaszczowych z prefabrykowaną izolacją przytwierdzane do elementów konstrukcyjnych 
obiektu: 

S.07.01.01  Przewody wentylacyjne wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez 
przegrody budowlane; 

S.07.01.02 Przewody spalinowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez 
przegrody budowlane; 

S.07.01.03 Przewody powietrzno-spalinowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami 
przez przegrody budowlane; 

S.07.01.04 Przewody powietrzne wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez 
przegrody budowlane; 

S.07.01.05 Przewody dymowe wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez 
przegrody budowlane; 

S.07.02.01 Armatura na przewodach wentylacyjnych; 
S.07.02.02 Armatura na przewodach spalinowych; 
S.07.02.03 Armatura na przewodach powietrzno-spalinowych; 
S.07.02.04 Armatura na przewodach powietrznych; 
S.07.02.05 Armatura na przewodach dymowych; 
S.07.03.01 Elementy nawiewne i wywiewne instalacji wentylacyjnej; 
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S.07.04.01  Urządzenia instalacji wentylacyjnej; 
S.07.04.02  Urządzenia przewodu spalinowego; 
S.07.04.03  Urządzenia przewodu powietrzno-spalinowego; 
S.07.04.04  Urządzenia przewodu powietrznego; 
S.07.04.05  Urządzenia przewodu dymowego. 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera 

Budowy. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólną ST. 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Materiały zgodne z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

2.2.2 Wymagania materiałów instalacyjnych wentylacyjnych 

2.2.2. nie dotyczy  
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2.2.2.2 Przystosowanie materiałów instalacji wentylacyjnej do pracy w temperaturze 400C medium. 

2.2.3.1 Specyfikacja materiałów instalacyjnych 

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW  
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 

Wiejski Dom Kultury, Czerna 128a 
        

Charakterystykę materiałów czytać razem z opisem technicznym i rysunkami 
Wytyczne techniczne ogólne i podstawowe w stosunku do materiałów podano w opisie technicznym 

 
LP 

 
OZNA-
CZENI

E  

 
ARTYKUŁ 

TYP, 
PRODUCENT/ 
DOSTAWCA 

 
SPECYFIKACJA 

 
J.M

. 

 
IL
OŚ
Ć 

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- 
1 Cw Centrala wentylacyjna Qn=900 m3/h, 

Qw=900 m3/h, 
― centrala wentylacyjna z dostępem z góry, 

nawiew 900 m3/h, wywiew 900 m3/h, 
― wyposaŜona w wymiennik krzyŜowy, 
― nagrzewnica wodna 4kW, 
― wyposaŜona w automatyczny zestaw 

antyzamroŜeniowy, 
― 2 przepustnice fi315 na odejściach na wyrzut 

i czerpnię, sterowane z automatyki centrali, 
― nagrzewnica elektryczna na przewodzie 

czerpalnym powietrza zewnętrznego przed 
centralą (w zaleŜności od wymagań centrali), 

― automatyka centrali, 
― przemiennik częstotliwości do płynnej 

regulacji wydajności centrali, 
― wyposaŜona w filtr, łączniki elastyczne do 

podłączania przewodów, 
― zestaw montaŜowy do wykonania 

dachowego zewnętrznego w sposób 
zapobiegający przenoszeniu drgań na 
konstrukcje dachu; 

kpl 1 

2 Czer Czerpnia dachowa fi315 ― czerpnia dachowa fi315 o wydajności 900 
m3/h,  

― wykonanie z blachy ocynkowanej, 
― podstawa dostosowana do nachylenia dachu; 
typ CD-C2 lub równowaŜny; 

kpl 1 

3 Wyrz Wyrzutnia dachowa fi315 ― wyrzutnia dachowa fi315 o wydajności 900 
m3/h, o pionowym wyrzucie, 

― wykonanie z blachy ocynkowanej, 
― podstawa dostosowana do nachylenia dachu 
typ HAN lub równowaŜny; 

kpl 1 

4 An1 Anemostat nawiewny Qn 100m3/h ― anemostat nawiewny o wydajności do 100 
m3/h,  

― sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy, 
― skrzynka rozpręŜna wyposaŜona w 

przepustnicę; 

kpl 8 

5 An2 Anemostat nawiewny Qn 50m3/h ― anemostat nawiewny o wydajności do 50 
m3/h,  

― sufitowy, kwadratowy, 4-drogowy, 
― skrzynka rozpręŜna wyposaŜona w 

przepustnicę; 

kpl 2 

6 Aw1 Anemostat wywiewny Qn 200m3/h ― anemostat wywiewny o wydajności do 100 
m3/h,  

― sufitowy, kwadratowy,  
― wyposaŜony w przepustnicę; 

kpl 4 

7 Aw2 Anemostat wywiewny Qn 100m3/h ― anemostat wywiewny o wydajności do 50 
m3/h,  

― sufitowy, kwadratowy,  
― wyposaŜony w przepustnicę; 

kpl 1 

8 Aw3 Anemostat wywiewny Qn 1050m3/h ― anemostat wywiewny o wydajności do 50 
m3/h,  

― sufitowy, kwadratowy,  
― wyposaŜony w skrzynkę rozpręŜną; 

kpl 1 
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9 W1 Wentylator wywiewny  CTVB-4-225 ― wentylator wywiewny dachowy o wyrzucie 
pionowym, 

― silnik elektryczny 230~, 50Hz, moc max 
130W, temp. robocza do 4000C (w czasie 
2h); 

typ CTVB-4-225 lub równowaŜny; 

kpl 1 

12 Fi315 Przewód Spiro sztywny Fi315 ― przewód spiro fi315 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 32 

13 Fi250 Przewód Spiro sztywny Fi250 ― przewód spiro fi250 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 4 

14 Fi200 Przewód Spiro sztywny Fi200 ― przewód spiro fi200 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 11 

15 Fi160 Przewód Spiro sztywny Fi160 ― przewód spiro fi160 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 18 

16 Fi125 Przewód Spiro sztywny Fi125 ― przewód spiro fi125 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 7 

17 Fi125 Przewód Flex Fi125 ― przewód spiro fi125 elastyczny, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 4 

18 Fi100 Przewód Flex Fi100 ― przewód spiro fi100 elastyczny, 
― izolowany wełną mineralną 50mm; 

mb. 22 

19 Fi315 Przewód Spiro sztywny w 
wykonaniu zewnętrznym 

Fi315 ― przewód spiro fi315 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm, 
―  w płaszczu odpornym na czynniki 

zewnętrzne; 

mb. 2 

21 Fi315 Przewód Spiro sztywny  Fi315 ― przewód spiro fi315 z blachy ocynkowanej, 
― izolowany wełną mineralną 50mm, 
― w płaszczu odpornym na podwyŜszoną 

temperaturę; 

mb. 4 

Izolacje przewodów stosować wg zasad podanych w opisie technicznym.  
 

ZASADY RÓWNOWA śNOŚCI PRODUKTÓW INSTALACJI WENTYLACYJNEJ 
 

Kolumna nr 5 stanowi opis warunków równowaŜności który, wraz z wytycznymi zawartymi w 
opisie technicznym i na rysunkach, określa minimalne wymaganiach stawiane produktom w 
opracowaniu i produktom równowaŜnym. 

 
Wszystkie uŜyte typy i nazwy produktów naleŜy traktować tylko i wyłącznie jako definiujące 

minimalne wymagania dla danego produktu. 
Dopuszcza się stosowanie produktów podanych w zestawieniu materiałów jako definiujących 

wymagania lub produktów równowaŜnych. 
 
Podstawowe cechy charakteryzujące produkt instalacyjny równowaŜny to:  

- przeznaczenie do pracy w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym w którym jest 
zaprojektowany, 

- rodzaj materiału, 
- wydajność, 
- spręŜ, 
- wymagana maksymalna temperatura pracy, 
- moc urządzenia. 
 

2.2.3.2 JeŜeli specyfikacja poszczególnych pozycji narzuca wyŜsze lub dopuszcza niŜsze wymagania 
w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób, niŜ wymagania zgodne z 
pp.2.1, 2.2.1, 2.2.2, naleŜy przyjąć jako obowiązujące wymagania podane przy specyfikacji 
danej pozycji materiałowej.   

2.2.3.3 Kolumna nr 2 w kaŜdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jeśli tabele są załączane) stanowi opis 
warunków równowaŜności który, wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, określa 
minimalne wymagania stawiane produktom. 
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2.2.3.4 Nazwy producentów lub systemów jeśli zostały uŜyte w opracowaniu to tylko i wyłącznie w 
celu przedstawienia charakterystyki wyrobu definiującej minimalne wymagania dla danego 
produktu. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równowaŜne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametrów i zachowania celu któremu mają 
słuŜyć. 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót instalacyjnych 

5.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2002 r.) wszystkie 
prace i próby przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3 Przy montaŜu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, 
instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe producentów i/lub dostawców systemów. Proces 
łączenia przewodów i kształtek przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej przez 
producenta systemu.  

5.3 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu przewodów (pionowość, spadki) muszą  być zgodne z: warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót [1] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, 
mieścić się w obowiązujących przepisach, uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i 
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urządzeń, nie zakłócać pracy systemu i nie stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 
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8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  

w tym w szczególności:  
[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 5. Wymagania techniczne 
COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL, Warszawa, wrzesień 2002 r.; 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-3_4. Instalacje wentylacji i klimatyzacji. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

1 

ST-3_40. Instalacje z rur miedzianych. Wymagania Szczegółowe 
CPV -  45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
CPV – 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 
CPV -  45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_40 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych instalacji z rur miedzianych: wodociągowych, wodnych ppoŜ, 
kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wody lodowej i olejowych o ciśnieniu do 10 bar oraz 
instalacji freonowych (cieczowych i powietrznych) o ciśnieniu do 50 bar. 

1.2.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.2. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_40 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_40 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy montaŜu instalacji: wodociągowych, wodnych ppoŜ, kanalizacyjnych, 
gazowych, grzewczych, wentylacyjnych, wody lodowej i olejowych o ciśnieniu do 10 bar: 

S.40.01.01  Przewody z rur miedzianych wraz z przekuciami, wykuciami i przejściami przez 
przegrody budowlane; 

S.40.01.02 Armatura w instalacjach z rur miedzianych; 
S.40.02.01  Urządzenia w instalacjach z rur miedzianych. 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera 

Budowy. 

1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
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ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólną ST. 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Materiały zgodne z wymaganiami warunków technicznych wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

2.2.2 W przypadku instalacji freonowych i olejowych materiały (kształtki Cu, rozdzielacze) 
dodatkowo zgodne z wymaganiami zawartymi w wytycznych producenta i/lub dostawcy 
zastosowanego systemu 

2.2.3. Materiały uŜyte do wykonania instalacji freonowych w tym do wykonania połączeń o 
wytrzymałości dającej po wykonaniu prac wytrzymałość na ciśnienie medium nie mniejsze niŜ 
50 bar 

2.2.4. Skład chemiczny materiałów do lutowania połączeń w instalacji freonowej zgodny z 
wytycznymi producenta i/lub dostawcy systemu 

2.2.5 Skład chemiczny materiałów do wykonania połączeń w instalacji wodociągowej dopuszczony 
do stosowania w instalacjach z wodą pitną (atest PZH). 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 
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4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót instalacyjnych 

5.2.1 Wszystkie prace i próby przeprowadzić zgodnie z wytycznymi projektowania i stosowania 
instalacji z rur miedzianych [1] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji oraz stosownymi 
Szczegółowymi ST wykazanymi w Ogólnej ST. 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

5.2.3 Przy montaŜu przewodów, kształtek, armatury i urządzeń mają zastosowanie wytyczne, 
instrukcje i dokumentacje techniczno-ruchowe producentów i/lub dostawców systemów. Proces 
łączenia przewodów i kształtek przeprowadzić bezwzględnie i ściśle wg instrukcji dostarczonej przez 
producenta systemu.  

5.2.4 Wykonywane połączenia przewodów, kształtek i armatury kategorycznie muszą spełniać 
wymagania temperaturowe i wytrzymałościowe nie mniejsze niŜ 10 bar, a w przypadku 
instalacji freonowej 50 bar. 

5.3 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu przewodów (pionowość, spadki) muszą  być zgodne z: warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót [1] wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji, 
mieścić się w obowiązujących przepisach, uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i 
urządzeń, nie zakłócać pracy systemu i nie stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i 
bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
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• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Zgodnie z zaleceniem do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury (2003 r.) wszystkie 
odbiory przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót [1] 
wyszczególnionymi w p.9. niniejszej specyfikacji. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  

w tym w szczególności:  
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[1] Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. Zeszyt 10. Wymagania 
techniczne COBRTI INSTAL. Wydawca: Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, wrzesień 2006 r.; 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-3_4. Instalacje wentylacji i klimatyzacji. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

1 

ST-3_50. Izolacje techniczne. Wymagania Szczegółowe 
CPV -  45320000-6 Roboty izolacyjne  
CPV -  45321000-3 Izolacja cieplna 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-3_50 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z izolowaniem technicznym: cieplnym, 
antyroszeniowym i ogniochronnym, przewodów, armatury i urządzeń: wodociągowych, wodnych 
ppoŜ, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
oraz freonowych, olejowych i systemów wody lodowej prowadzone wewnątrz budynku, komór, 
studni, kanałów oraz na otwartej przestrzeni. 

1.2.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe uŜyte w niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są zgodne z 
obowiązującymi odpowiednimi normami i określeniami w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.1.2. 

W dalszej części uŜywa się poniŜszych skrótów: 
Ogólna ST – Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

części architektonicznej; 
Szczegółowa ST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych. 

1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-3_50 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 niniejszej specyfikacji. 

Wszystkie prace wymienione w p.1.1 przeprowadzić zgodnie niniejszą specyfikacją. 
Zasady niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione, tylko w uzasadnionych przypadkach, 

przez InŜyniera Budowy i tylko w formie pisemnej, po akceptacji przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany 
muszą się mieścić w ramach obowiązujących norm, przepisów i sztuki budowlanej. 

1.4. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-3_50 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające 
na celu wykonanie prac przy izolowaniu technicznym cieplnym, antyroszeniowym i ogniochronnym 
przewodów, armatury i urządzeń: wodociągowych, wodnych ppoŜ, kanalizacyjnych, gazowych, 
grzewczych, ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz freonowych, olejowych i 
systemów wody lodowej: 

S.50.01.01  Izolacje techniczne przewodów; 
S.50.02.01 Izolacje techniczne armatury; 
S.50.02.01  Izolacje techniczne urządzeń. 
 

1.5. Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania  

Szczegółowy zakres i granice robót dotyczących przedmiotowego zadania zgodne z Ogólną 
ST. 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót zawiera Ogólna ST.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z umową, 

Dokumentacją Projektową, niniejszą Szczegółową ST oraz poleceniami InŜyniera Budowy.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji InŜyniera 

Budowy. 
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1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas realizacji Robót odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do tego 
pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania Robót naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• Roboty naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.9. Dokumentacja, którą naleŜy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z 
zasadami podanymi w Ogólnej ST. 

2. MATERIAŁY 

2.1   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju zawiera Ogólną ST. 

2.2 Szczegółowe wymagania materiałów 

2.2.1 Izolacje techniczne dopuszczone do stosowania na terenie Polski w danym środowisku pracy. 

2.2.2 Wymagania materiałów instalacyjnych: 

2.2.2.1 Izolacje techniczne stosowane zgodnie z Dokumentacją Projektową wykazaną w Ogólnej ST.  

2.2.2.2 Izolacje stosowane zgodnie z Rozporządzeniem [1] i normą [3]. 

2.2.2.3 Grubość izolacji przewodów rozdzielczych zgodnie z Rozporządzeniem [1]; izolacji na 
pozostałych przewodach, armaturze i urządzeniach zgodnie z normą [3] i Dokumentacją Projektową 
wykazaną w Ogólnej ST. 

2.2.2.4 Izolacje przystosowane do pracy przy maksymalnej temperaturze przewodzonego medium. 

2.2.2.5 Rodzaj izolacji stosowany w zaleŜności od sposoby zabudowy: natynkowe/podtynkowe, 
2.2.2.6 Rodzaj izolacji stosowany w zaleŜności od funkcji jaką ma pełnić: ciepłochronna, 
antyroszeniowa, ogniochronna. 

2.2.2.7 Rodzaj i typ izolacji stosowany w zaleŜności od rodzaju instalacji na jakiej są montowane np. 
grzewcze, cieplne, freonowe, wentylacyjne. 

2.2.2.8 Izolacje naraŜone na działanie niekorzystnych warunków otoczenia chronić przed tym 
działaniem płaszczem ochronnym lub/i  w dodatkowy sposób uniemoŜliwiając przejmowanie wilgoci 
z otoczenia, spowodowanie uszkodzeń itp. 

2.2.3 Wymagania poszczególnych materiałów izolacyjnych. 

2.2.3.1 Specyfikacja materiałów izolacyjnych. 
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OZNACZENIE ARTYKUŁ 
1 2 

PE ― izolacje ciepłochronne (otuliny) z pianki polietylenowej, o współczynniku przenikania ciepła 
λ = 0,038 W/(m·K)-1 do stosowania natynkowego wewnątrz pomieszczeń na przewodach 
instalacji ogrzewczych, grzewczych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej, zimnej 
wody uŜytkowej, cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej do temperatury medium 0-950C; 

typ np. Thermaflex FRZ, Thermaflex lub równowaŜny 
PUR ― izolacje ciepłochronne (otuliny) z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PVC, o 

współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/(m·K)-1 do stosowania natynkowego wewnątrz 
pomieszczeń na przewodach ogrzewczych, grzewczych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody 
uŜytkowej, zimnej wody uŜytkowej, cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej, freonowych 
cieczowych i gazowych do temperatury medium 0-1300C; 

typ np. Thermaflex PUR, Thermaflex lub równowaŜny 
PE ― izolacje ciepłochronne (otuliny) z pianki polietylenowej w płaszczu ochronnym chroniącym 

przed działaniem warstw wypełniających bruzdy, o współczynniku przenikania ciepła λ = 
0,038 W/(m·K)-1 do stosowania podtynkowego wewnątrz pomieszczeń na przewodach 
ogrzewczych, grzewczych, centralnego ogrzewania, ciepłej wody uŜytkowej, zimnej wody 
uŜytkowej, cyrkulacji ciepłej wody uŜytkowej do temperatury medium 0-1300C; 

typ np. ThermaCompact, Thermaflex lub równowaŜny 
PE ― izolacje antyroszeniowe (otuliny) z pianki polietylenowej, o współczynniku przenikania ciepła 

λ = 0,038 W/(m·K)-1 do stosowania natynkowego wewnątrz pomieszczeń na przewodach 
instalacji zimnej wody uŜytkowej do temperatury medium 0-200C; 

typ np. Thermaflex FRZ, Thermaflex lub równowaŜny 
PUR ― izolacje antyroszeniowe (otuliny) z pianki poliuretanowej w płaszczu ochronnym z PVC, o 

współczynniku przenikania ciepła λ = 0,035 W/(m·K)-1 do stosowania natynkowego wewnątrz 
pomieszczeń na przewodach instalacji zimnej wody uŜytkowej do temperatury medium 0-
200C; 

typ np. Thermaflex PUR, Thermaflex lub równowaŜny 
PE ― izolacje antyroszeniowe (otuliny) z pianki polietylenowej w płaszczu ochronnym chroniącym 

przed działaniem warstw wypełniających bruzdy, o współczynniku przenikania ciepła λ = 
0,038 W/(m·K)-1 do stosowania podtynkowego wewnątrz pomieszczeń na przewodach 
instalacji zimnej wody uŜytkowej do temperatury medium 0-200C; 

typ np. ThermaCompact, Thermaflex lub równowaŜny 
W.MIN.W1 ― izolacje ciepłochronne (maty) z wełny mineralnej z folią ochronną aluminiową, o 

współczynniku przenikania ciepła λ = 0,038 W/(m·K)-1 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej do temperatury medium 0-
800C; 

typ np. ALU LAMELLA MAT, Rockwool lub równowaŜny 
W.MIN.W2 ― izolacje ciepłochronne (maty) z wełny mineralnej z folią ochronną aluminiową, o 

współczynniku przenikania ciepła λ = 0,038 W/(m·K)-1 do stosowania wewnątrz pomieszczeń 
na przewodach instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej (np. okap kuchenny) do 
temperatury medium 0-2500C; 

― typ np. ALU LAMELLA MAT, Rockwool lub równowaŜny 
W.MIN.PPOś ― izolacje przeciwpoŜarowe w przejściach przez przegrody budowlane z wełny mineralnej o 

klasie odporności ogniowej zgodnej z wymaganiami przegrody budowlanej 
typ np. system FIRE PRO, Rockwool lub równowaŜny 

W.MIN.C1 ― izolacje ciepłochronne (maty) z wełny mineralnej wzmocnione siatką galwanizowaną 
połączona z warstwą wełny nićmi stalowymi, o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,038 
W/(m·K)-1 i gęstości minimum 60 kg/m3 do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, 
w kanałach i komorach ciepłowniczych na przewodach ciepłowniczych 
niskotemperaturowych i średniotemperaturowych do temperatury medium 0-4000C; kolana 
izolowane gotowymi łupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od 
zewnątrz osłaniane płaszczem z blachy ocynkowanej gr.0,55mm wykonywanym na budowie, 
łączonego przez lutowanie; 

― typ np. ROCKMATA, Rockwool lub gotowe OTULINY ROCKWOOL, Rockwool lub 
równowaŜny 

W.MIN.C2 ― izolacje ciepłochronne (maty) z wełny mineralnej wzmocnione siatką galwanizowaną 
połączona z warstwą wełny nićmi stalowymi, o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,038 
W/(m·K)-1  dla 400C i gęstości minimum 60 kg/m3 do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w 
kanałach i komorach ciepłowniczych na przewodach ciepłowniczych niskotemperaturowych i 
średniotemperaturowych do temperatury medium 0-4000C; kolana izolowane gotowymi 
łupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnątrz osłaniane 
płaszczem ze zbrojonej foli aluminiowej przeciwwilgociowej; 

― typ np. ROCKMATA Rockwool lub gotowe OTLUINY FLEXOROCK lub równowaŜny 
W.MIN.C3 ― izolacje ciepłochronne (maty) z wełny mineralnej wzmocnione siatką galwanizowaną 

połączona z warstwą wełny nićmi stalowymi, o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,038 
W/(m·K)-1 dla 400C i gęstości minimum 60 kg/m3 do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w 
kanałach i komorach ciepłowniczych na przewodach ciepłowniczych niskotemperaturowych i 
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średniotemperaturowych do temperatury medium 0-4000C; kolana izolowane gotowymi 
łupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnątrz osłaniane 
płaszczem ze foli PCV; 

― typ np. ROCKMATA, Rockwool lub gotowe OTULINY TERMOROCK lub równowaŜny 
W.MIN.C4 ― izolacje ciepłochronne (maty) z wełny mineralnej wzmocnione siatką z drutu stalowego 

połączona z warstwą wełny nićmi stalowymi, o współczynniku przenikania ciepła λ = 0,041 
W/(m·K)-1 dla 400C i gęstości minimum 100 kg/m3 do stosowania wewnątrz pomieszczeń, w 
kanałach i komorach ciepłowniczych na przewodach ciepłowniczych niskotemperaturowych i 
średniotemperaturowych do temperatury medium 0-4000C; kolana izolowane gotowymi 
łupinami lub wykonywanymi na budowie z gotowych otulin; Maty od zewnątrz osłaniane 
płaszczem z blachy stalowej ocynkowanej 0,7mm; 

― typ np. ParocWiredMat100 lub równowaŜny 
 i inne zgodne z Polskimi Normami  

 
2.2.3.2 JeŜeli specyfikacja poszczególnych pozycji narzuca wyŜsze lub dopuszcza niŜsze wymagania 

w stosunku do jednej lub więcej cech charakteryzujących wyrób, niŜ wymagania zgodne z 
pp.2.1, 2.2.1-2.2.2, naleŜy przyjąć jako obowiązujące wymagania podane przy specyfikacji 
danej pozycji materiałowej.   

2.2.3.3 Kolumna nr 2 w kaŜdej tabeli w punkcie 2.2.3.1 (jeśli tabele są załączane) stanowi opis 
warunków równowaŜności który, wraz z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.2, określa 
minimalne wymagania stawiane produktom. 

2.2.3.4 Nazwy producentów lub systemów jeśli zostały uŜyte w opracowaniu to tylko i wyłącznie w 
celu przedstawienia charakterystyki wyrobu definiującej minimalne wymagania dla danego 
produktu. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na 
równowaŜne w stosunku do specyfikowanych, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych 
im w niniejszej specyfikacji, niepogarszaniu ich parametrów i zachowania celu któremu mają 
słuŜyć. 

3. SPRZĘT 

3.1   Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 

3.2 Sprzęt niezbędny do wykonania robót  

Rodzaje sprzętu uŜywanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z 
InŜynierem Budowy. 

4. TRANSPORT 

4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów i urządzeń 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej ST. 

4.2 Sposób transportu 

4.2.1 Sposób transportu pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzgodnieniu z InŜynierem 
Budowy. 

4.2.2 Podczas transportu materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 

4.2.3 Podczas transportu naleŜy spełnić wymagania producentów. 

4.2.4 Dodatkowe ewentualne wymagania zawiera p.2. niniejszej specyfikacji. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 

5.2 Szczegółowe zasady wykonania robót instalacyjnych 

5.2.1 Wszystkie prace i odbiory przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Szczegółowych 
ST poszczególnych robót wykazanych w Ogólnej ST 

5.2.2 Wszystkie prace i próby przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej wykazanej w Ogólnej ST. 

5.2.3 Przy izolowaniu cieplnym i antyroszeniowym wszystkie prace i odbiory przeprowadzić w 
oparciu i zgodnie z warunkami technicznymi zawartymi w p.9.1 pozycja [2]. 

5.2.4   Sposób montaŜu izolacji ściśle wg wytycznych producenta izolacji. 

5.3 Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów 

Odchyłki w układaniu izolacji muszą  być zgodne z: wytycznymi podanymi w Szczegółowych 
ST poszczególnych robót wykazanych w Ogólnej ST, mieścić się w obowiązujących przepisach, 
uwzględniać uwarunkowania producentów materiałów i urządzeń, nie zakłócać pracy systemu i nie 
stanowić zagroŜenia zdrowia, Ŝycia, bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa konstrukcji. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 

budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 

Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Zasady prowadzenia obmiarów robót 

Zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. 

7.3.  Jednostki obmiarowe 

Jednostkami obmiarowymi są: 
1 mb metr bieŜący, 
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1 m2 metr kwadratowy, 
1 m3 metr sześcienny, 
1 urz. urządzenie. 
1 szt. sztuka, 
1 kpl komplet, 

 i inne uznane. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbiory robót  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej ST. 

8.2. Szczegółowe zasady odbiory robót  

8.2.1 Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z wytycznymi podanymi w Szczegółowych ST 
poszczególnych robót wykazanych w Ogólnej ST. 

8.2.2 Wszystkie odbiory przeprowadzić w oparciu i zgodnie z wytycznymi, załoŜeniami i 
rozwiązaniami zawartymi w Dokumentacji Projektowej. 

8.3. Podstawa płatności 

Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe (BN),  

w tym w szczególności:  
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. Nr 75 poz.690 z 
późniejszymi zmianami); 
[2] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Zabezpieczenia i izolacje. Izolacje 
cieplne instalacji sanitarnych i sieci ciepłowniczych. Część C. Zeszyt 10. Nr 439/2008 Instrukcje,  
[3] Wytyczne, Poradniki. Wydawca: Instytut Techniki Budowlanej ITB. Warszawa 2008 r.; 
PN-B-02421; lipiec 2000; Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 

9.1. Prace związane wyszczególnione w innych Szczegółowych ST 

Mają zastosowane Szczegółowe ST wymienione w Ogólnej ST.  



 
 

  
 

 
 
 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-4_1.1. Tynki. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

1 

ST-4_1.1. Tynki. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.1 Tynki  

 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 388/2003 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. Wyjątek zrobiono w przypadku powszechnie stosowanych fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich, których specyficzne warunki wykonania i odbioru nie mogły być 
uwzględnione w okresie opracowywania obowiązujących norm. Warunki te przedstawiono w 
charakterze informacyjnym w załączniku do warunków technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych ITB nr 388/2003. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_1.1 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_1.1 są prace budowlane związane z 
wykonaniem tynków zwykłych i/lub tynków pocienionych i/lub tynków z suchych mieszanek 
tynkarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_1.1 

  Specyfikację Techniczną ST-4_1.1 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_1.1 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.1 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.1 obejmuje wykonanie prac 
tynkowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty tynkowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac tynkowych odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do 
tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych naleŜy odłączyć wszystkie 

wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• roboty tynkowe naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 
 

Przy ręcznym i mechanicznym narzucaniu zaprawy na ściany, a w szczególnie na sufity, oczy 
powinny być osłonięte okularami ochronnymi. 

Roboty tynkowe powinny być prowadzone z rusztowań wykonanych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. Nie wolno wykonywać Ŝadnych robót związanych z tynkami zewnętrznymi (np. 
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obramień okiennych lub ościeŜy) przez otwór okienny. Przy wykonywaniu tynków ościeŜy 
wewnętrznych otwór okienny powinien być zabezpieczony deskami. 

Przy wykonywaniu prac tynkowych wewnętrznych (np. reparacji tynków po robotach 
instalacyjnych itp.) naleŜy korzystać z rusztowań przestawnych. Nie wolno stawać na parapetach, 
rurach i urządzeniach instalacyjnych. 

W celu zabezpieczenia skóry twarzy i rąk przed Ŝrącym działaniem zapraw tynkarskich na 
spoiwie wapiennym lub cementowym zaleca się uŜywanie tłustych kremów ochronnych. Operatorzy 
końcówek agregatów tynkarskich powinni pracować w rękawicach ochronnych. 

Przy tynkowaniu mechanicznym naleŜy przestrzegać z całą skrupulatnością instrukcji obsługi 
agregatu tynkarskiego. Po jego zainstalowaniu powinna być przeprowadzona i potwierdzona 
protokołem próba wodna pod ciśnieniem 1MPa lub 1.5MPa (zaleŜnie od rodzaju pomp) w czasie 
kilkunastu minut. 

Połączenie agregatu z siecią elektryczną powinno następować przy udziale specjalisty elektryka 
budowy. Niedopuszczalna jest praca agregatu bez jego uziemienia, a takŜe bez przykrycia wyłącznika 
obudową ochronną. 

Nie wolno pracować agregatem tynkarskim przy ciśnieniu wyŜszym niŜ określone w metryce 
urządzenia, a takŜe w razie jakichkolwiek usterek w działaniu pompy lub przewodów. Wszelkie 
naprawy, smarowanie, czyszczenie ruchomych części powinny odbywać się po unieruchomieniu 
agregatu. Nie wolno przedmuchiwać węŜy spręŜonym powietrzem w obecności osób postronnych oraz 
pracować pompą do zapraw bez sprawnie działającej sygnalizacji. 

Przy kaŜdym agregacie tynkarskim powinna być wywieszona w widocznym miejscu instrukcja 
BHP. Nie wolno dopuścić do robót tynkowych pracowników, którzy nie przeszli przeszkolenia w 
zakresie BHP. 

1.5. Terminy i definicje 

W niniejszych Specyfikacjach Technicznych przestrzegano terminów dotyczących tynków 
zwykłych uŜytych w PN-70/B-10100 oraz zdefiniowanych w odniesieniu do tynków pocienionych w 
PN-B-10106:1997 i do suchych mieszanek tynkarskich w PN-B-10109:1998.  

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  do  wykonywania  tynków 

Do robot tynkowych naleŜy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego 
uŜytku. 

Zaprawy zwykłe do wykonania tynków przygotowane na placu budowy powinny odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. Do zapraw tych naleŜy stosować piaski według p.3.2 PN-70/B-10100. 

Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

Masy tynkarskie do wypraw pocienionych, z reguły wytwarzane z fabrycznie przygotowanych 
mieszanek tynkarskich, powinny odpowiadać wymaganiom PN-B-10106:1997 lub aprobat 
technicznych. 

2.2. PodłoŜa 

PodłoŜem moŜe być powierzchnia bezpośrednio przeznaczona do otynkowania lub podkład 
(tzw. obrzutka), na który nakłada się wyprawę. 

PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom PN-70/B-10100 p.3.3.2. Tynki 
pocienione moŜna wykonywać na podłoŜach: 

• z betonów zwykłych  (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych), 
• z autoklawizowanych betonów komórkowych, 
• z zaprawy cementowej marki M4÷M7, 
• z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2÷M7,  
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• z gipsu i płyt kartonowo-gipsowych. 
 
PodłoŜa powinny być równe, mocne, jednorodne, równomiernie chłonące wodę, szorstkie, 

suche, nie pylące, wolne od wykwitów, bez rys i pęknięć. 
Nadlewki i wystające nierówności podłoŜa naleŜy skuć lub zeszlifować. 
Rysy, raki, kawerny i ubytki podłoŜa naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi 

masami naprawczymi, odpowiadającymi wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych. 
 Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami naleŜy usunąć, zmywając 

odpowiednimi preparatami odtłuszczającymi albo stosując środki mechaniczne (np. piaskowanie). 
Z podłoŜa naleŜy usunąć warstwę pylącą oraz odpylić powierzchnię. 

2.3. Utrzymanie  stanu  technicznego  tynków zewnętrznych 

Utrzymanie stanu technicznego tynków naroŜnych na długotrwałe działanie wpływów 
atmosferycznych oraz innych czynników wymaga od właściciela , zarządzającego lub dzierŜawcy 
budynku przestrzegania przepisów zawartych w rozporządzeniu MSWiA z 16 sierpnia 1999r. w 
sprawie warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U.1999.74.836 i 
Dz.U.2009.205.1584). 

Stan techniczny zewnętrznych tynków decyduje o zapewnieniu, wymaganego ustawą Prawo 
budowlane, bezpieczeństwa uŜytkowania budynku oraz o wymaganym jego stanem estetycznym. W 
celu utrzymania odpowiedniego stanu technicznego właściciel zobowiązany jest do przeprowadzania 
kontroli okresowych oraz remontów (konserwacje, naprawy bieŜące i naprawy główne) tynków.  

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót tynkowych stosować: 
• agregaty tynkarskie małej, średniej lub duŜej wydajności – w zaleŜności od potrzeb, 
• pistolety tynkarskie dla tynków pocienionych – dla małych i średnich powierzchni, 
• kielnie, 
• pace, 
• rusztowania stojakowe o regulowanej wysokości, 
• stoliki tynkarskie 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

tynków gotowych. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

Podczas transportu oraz składowania naleŜy unikać kontaktu materiałów silnie higroskopijnych 
z wodą, w celu zachowania ich własności uŜytkowych. Dotyczy to szczególnie gotowych mas 
tynkarskich.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Wykonywanie tynków zwykłych 

Zasady ogólne, których naleŜy przestrzegać przy wykonywaniu tynków zwykłych, określone są 
w p.3.3.1 PN-70-B-10100. 

Sposoby przygotowania podłoŜy w zaleŜnościom ich rodzaju powinny być zgodne z 
wymaganiami p.3.3.2 PN-70/B-10100. 

Zakładane grubości tynków zwykłych w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa 
lub podkładu powinny być zgodne z wymaganiami p.3.3.5 PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II 
i III naleŜą do odmian pospolitych, wykonywanych w sposób standardowy. Tynki zwykłe kategorii IV 
zaliczane są do odmian doborowych, których wykonanie wymaga specjalnych zabiegów. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tablicy 4 PN-70/B-10100. 

5.2. Wykonywanie tynków pocienionych 

RozróŜnia się następujące typy tynków pocienionych: 
• cyklinowane – wykonywane przez przetarcie zatartej warstwy wyprawy po wstępnym jej 

stwardnieniu (około 24h) cykliną zębatą o wysokości zębów odpowiadającej wymiarom 
najgrubszego ziarna, 

• zacierane (drobne, rowkowane) – wykonywane przez zatarcie pacą lub szczotką wyprawy do 
uzyskania gładkiej powierzchni lub, w przypadku mas zawierających okrągłe ziarna, zagłębień 
w kształcie rowków, 

• natryskowe – wykonywane metodą natrysku miotełka, pędzlem, agregatem tynkarskim lub 
pistoletem tynkarskim, 

• wytłaczane – wykonywane przez modelowanie nałoŜonej warstwy za pomocą rolki. 
 
Grubość tynków pocienionych wynosi 2÷8mm. 
Przy wykonywaniu tynków pocienionych naleŜy bezwzględnie przestrzegać instrukcji 

producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podłoŜa i masy tynkarskiej, sposobu i 
warunków jej nakładania oraz pielęgnacji. 

5.3. Wymagania  dotyczące robót tynkowych  i  tolerancje  wykonanych 
tynków 

Wymagania i tolerancje w odniesieniu do tynków zwykłych, według PN-70/B-10100, dotyczą; 
• zgodności z projektem budowlanym i specyfikacją techniczną wykonania odbioru robót 

(p.3.1), 
• stosowania materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie (p.3.2), 
• przestrzegania ogólnych zasad wykonywania robót tynkowych (p.3.3.1), 
• przygotowania podłoŜy (p.3.3.2) 
• przyczepność tynków do podłoŜa (p.3.3.3), 
• mrozoodporności tynków (p.3.3.4), 
• grubości tynków (p.3.3.5) 
• wyglądu powierzchni otynkowanych (p.3.3.6) 
• wad i uszkodzeń powierzchni tynku, takich jak; nierówności, wypryski i spęcznienia oraz 

pęknięcia, wykwity i zacieki (p.3.3.7), 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków (p.3.3.8), 
• wykończenia tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych (p.3.3.9), 
• wykończenia naroŜy i obrzeŜy (p.3.3.10). 
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W przypadku tynków pocienionych grubości gotowych tynków powinny być zgodne z 
projektem budowlanym, lecz nie mniejsze niŜ 2mm i nie większe niŜ 8mm. Pozostałe wymagania i 
tolerancje – jak do tynków zwykłych, przy czym odchylenia w zakresie prawidłowości wykonania 
powierzchni i krawędzi tynków w odniesieniu do tynków kategorii III powinny być zgodne ze 
wskazówkami z tablicy 5 normy PN-70/B-10100. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola wykonania tynków zwykłych 

Badania kontrolne gotowych tynków zwykłych powinny umoŜliwi ć ocenę wszystkich 
wymagań wymienionych w punkcie „Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje 
wykonanych tynków”, w szczególności sprawdzenie: 

• zgodności ich wykonania z dokumentacją robót tynkowych (określoną w punkcie 
„Dokumentacja robót tynkowych”), z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji 
powykonawczej, 

• certyfikatów lub deklaracji zgodności zastosowanych wyrobów budowlanych, 
• prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
• mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
• przyczepności tynków do podłoŜa, 
• grubości tynków, 
• wyglądu i innych właściwości powierzchni tynku, 
• prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
• wykończenie tynków na naroŜach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. 

 
Przed przystąpieniem do badań kontrolnych naleŜy sprawdzić, czy spełnione są wymagane w 

PN-70/B-10100 p.4.2 warunki kompletności dokumentacji robót tynkowych oraz wymagania w 
zakresie terminów i warunków atmosferycznych badań. 

Metody badań kontrolnych tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany 
w PN-70/B-10100 p.4.3. 

Dopuszcza się pomijanie badania mrozoodporności w odniesieniu do tynku wykonywanego z 
uŜyciem suchej mieszanki tynkarskiej, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z 
wymaganiami PN-B-10109:1998 lub aprobaty technicznej. 

6.2. Kontrola wykonania tynków pocienionych 

Zakresem badań kontrolnych tynków pocienionych powinny być objęte sprawdzenia jak w 
punkcie „Kontrola wykonania tynków zwykłych” w odniesieniu do tynków zwykłych, z następującymi 
zmianami: 

• dopuszcza się badania mrozoodporności w odniesieniu do tynków wykonywanych przy uŜyciu 
masy do wypraw pocienionych, o stwierdzonej w certyfikacie lub deklaracji zgodności z 
wymaganiami PN-B-1016:1997 lub aprobaty technicznej, 

• sprawdzenie grubości tynku dokonuje się metodą obliczeniową, przyjmując podaną przez 
producenta ilość niezbędną do wykonania 1m2 tynku, a dopiero w przypadku wątpliwości 
dokonując bezpośredniego pomiaru w miejscu odkrywki. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót tynkowych 

Dokumentację robót tynkowych stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
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• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2013.0.1409, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
Przez dokumentację powykonawczą robót tynkowych najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej 

dokumentacje robót tynkowych z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i 
Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami tynkowymi jest:   
• powierzchnia  wykonanych tynków – [m2], 
• gzymsy, pasy ościeŜa i inne roboty ciągnione – [mb] z jednoczesnym podaniem ich szerokości 

w rozwinięciu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
Odbiór gotowych tynków następuje po sprawdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w toku 
wykonywania prac tynkowych. W przypadku braku specyfikacji technicznej moŜna uznać Ŝe warunki 
techniczne wykonania i odbioru robót powinny być zgodne z uznanymi za standardowe w niniejszej 
instrukcji. 

Zgodność wykonania tynków stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie „Kontrola  przy  odbiorze  tynków” z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w punkcie „Wymagania dotyczące robót tynkowych i tolerancje wykonanych 
tynków”. 

Tynk powinien być odebrany, jeŜeli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być przyjęty. 

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
• jeśli to moŜliwe, poprawić tynki i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu  uŜytkowania i trwałości tynku, 

zaliczyć tynk do niŜszej kategorii, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane rozwiązania – usunąć tynk i ponownie wykonać 

roboty tynkowe. 
 
Protokół odbioru gotowych tynków powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynków z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST-4_1.2.1. Okładziny BSO ((ETICS ang. External Thermal Insulation Composite 
System) czyli złoŜony system izolacji ścian zewnętrznych budynku, zwany 
wcześniej Bezspoinowym Systemem Ociepleń (BSO) lub metodą lekko-mokrą). 
Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.2 Okładziny  

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, z powodu braku odpowiednich norm oraz warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych ITB, zostały sporządzone na podstawie „Wytycznych wykonawstwa, 
oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania 
ścian” wydanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Systemów Dociepleń z 2005r oraz innej dostępnej 
literatury. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_1.2.1 

  Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_1.2.1 są prace budowlano-montaŜowe związane 
z wykonaniem robót elewacyjnych z zastosowaniem zestawów wyrobów do wykonywania ociepleń 
ścian zewnętrznych metodą bezspoinową (BSO), pokrytymi cienkowarstwowymi, strukturalnymi 
wyprawami tynkarskimi. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_1.2.1 

  Specyfikację Techniczną ST-4_1.2.1 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_1.2.1 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.2.1 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.2.1 obejmuje wykonanie prac 
tynkowych w zakresie: 

• wbudowanie w obiekt budowlany, 
• wymagania właściwości materiałów,  
• wymagania i sposoby oceny podłoŜy,  
• wykonanie okładzin zewnętrznych,  
• odbiory robót okładzinowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac budowlano-montaŜowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych naleŜy odłączyć wszystkie 

wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• roboty okładzinowe naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 
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1.5. Terminy i definicje 

Istniejące bezspoinowe systemy ociepleń, w zaleŜności od ich przeznaczenia charakteryzuje 
róŜnorodność rozwiązań technicznych i rodzaj uŜytych materiałów składowych. Najczęściej systemy 
klasyfikuje się wg następujących kryteriów: 

• ze względu na rodzaj materiału termoizolacyjnego: 
o płyty styropianowe EPS, 
o wełna mineralna, 
o inne materiały (np. szkło piankowe); 

• ze względu na sposób zamocowania materiału termoizolacyjnego: 
o klejone – do przymocowania płyt termoizolacyjnych stosuje się wyłącznie klej 

systemowy, 
o klejone z dodatkowym mocowaniem mechanicznym – do przymocowania płyt 

termoizolacyjnych stosuje się klej systemowy i odpowiednio dobrane, przewidziane w 
systemie łączniki mechaniczne, 

o mechaniczne – do przymocowania płyt termoizolacyjnych stosuje się odpowiednio 
dobrane, przewidziane w systemie łączniki mechaniczne lub szyny mocujące (równieŜ 
w tym wypadku wymagane jest klejenie); 

• ze względu na stopień rozprzestrzeniania ognia po ścianach: 
o NRO nierozprzestrzeniające ognia, 
o SRO słabo rozprzestrzeniające ogień, 
o silnie rozprzestrzeniające ogień. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  do  wykonywania  BSO (ETICS) 

BSO (ETICS) jest wyrobem budowlanym zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o 
wyrobach budowlanych – przez wyrób budowlany naleŜy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na 
stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu, wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały 
w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako i mającą wpływ na 
spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 
r. - Prawo budowlane. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290).  

Z podanej wyŜej definicji wynika, Ŝe wyroby budowlane naleŜy stosować zgodnie z wydaną 
aprobatą. Jeśli dotyczy ona całego systemu (którego składniki wyspecyfikowane są w aprobacie), to 
naleŜy bezwzględnie przestrzegać wytycznych aprobaty i skompletować właściwy zestaw. 

Przypadki zamiany poszczególnych składników systemu są niedopuszczalne i skutkują utratą 
gwarancji producenta systemu a firma wprowadzająca składany system do obrotu i stosowania w myśl 
art. 93 ust. 2 ustawy Prawo Budowlane podlega karze grzywny. 

2.2. Dokumenty dopuszczające BSO (ETICS) do obrotu  

Dokumentami dopuszczającymi BSO do obrotu są: 
• na rynku europejskim (w tym polskim – krajowym) – Europejska Aprobata Techniczna 

udzielana w oparciu o ETAG004, 
• na rynku krajowym – Aprobata Techniczna ITB udzielana w oparciu o odpowiedni ZUAT. 

2.3. Elementy składowe BSO (ETICS) 

Podstawowymi składnikami są: 
• masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych, 
• płyty termoizolacyjne – najczęściej stosowane: styropian EPS 70 040 Fasada lub EPS 80 036 

Fasada oraz wełna mineralna lamelowa iw płytach pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie, 
• łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych, 
• masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej, 
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• siatka zbrojąca, 
• środek gruntujący tworzący powłokę pośrednią – opcjonalnie, zaleŜnie od systemu, zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
• masa lub zaprawa tynkarska o zróŜnicowanej fakturze, 
• elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile naroŜnikowe, listwy kapinosowe itp. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót okładzinowych naleŜy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
• szpachle i macki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki  ogólne 

Przed rozpoczęciem robót ociepleniowych naleŜy: 
• sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), 
• zadbać o prawidłową organizację placu budowy, 
• zapewnić miejsca do prawidłowego składowania wszystkich elementów systemu. 
 

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych naleŜy bezwzględnie przestrzegać reŜimu 
technologicznego a w szczególności: 

• naleŜy stosować wyłącznie systemy zamknięte; niedopuszczalne jest mieszanie elementów i 
komponentów pochodzących z róŜnych systemów, gdyŜ grozi to powstaniem szkód i powoduje 
utratę gwarancji producenta, 

• wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie 
z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów, 

• w czasie wykonywania Robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoŜa nie 
powinna być niŜsza niŜ +5ºC, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie 
powinna być niŜsza niŜ +8ºC; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania, 

• podczas wykonywania Robót i w fazie wiązania materiały naleŜy chronić przed 
niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); 
zagroŜone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć, 

• rusztowania ustawiać z wystarczająco duŜym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia 
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. 
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5.1.1. Obiekty nowo wznoszone 

NaleŜy zapewnić ścisłą koordynację z wykonawcami innych Robót niŜ ociepleniowe. 
Rozpoczęcie robót ociepleniowych moŜe nastąpić dopiero jeŜeli: 

• roboty dachowe, demontaŜ i montaŜ okien, izolacje i podłoŜa pod posadzki balkonów lub 
tarasów zostaną zakończone i odebrane, 

• wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i 
elementy drewniane, elementy metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., 
zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte, 

• widoczne zawilgocone miejsca w podłoŜu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne mokre 
powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie 
powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w ocieplanych ścianach zewnętrznych), 

• na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną 
wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico 
elewacji wykończonej ociepleniem, 

• zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połączenia z innymi elementami 
budynku,  

• przejścia instalacji lub innych elementów budynku przez płaszczyzny ocieplane zostaną 
rozmieszczone i opracowane w sposób zapewniający całkowitą i trwałą szczelność. 

5.1.2. Termomodernizacje obiektów istniejących 

Przy termomodernizacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac 
ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoŜa i naleŜy 
wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoŜe. 

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. 
Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego i 
muszą być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy.  

Proces wykonawczy robót ociepleniowych musi być rejestrowany w Dzienniku Budowy. 

5.2. PodłoŜa i ich przygotowanie 

5.2.1. Uwagi ogólne 

Pod pojęciem „podłoŜe” rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał 
(składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. 
głębokość mającą wpływ na skuteczność zamocowania. I tak np.: 

• dla operacji klejenia izolacji cieplnej – podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed 
zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania 
stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, 

• dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących – 
podłoŜem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji 
cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą 
nośność, 

• dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłoŜem jest warstwa przegrody (tu: izolacji 
cieplnej) wstanie przed nałoŜeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości 
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej 
wymaganej wytrzymałości, itd. 

5.2.2. Wymagania techniczne dla podłoŜy pod mocowanie systemów ociepleń 

Wymogi fizyko-chemiczne 

PodłoŜe powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających 
przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe 
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itp.). PodłoŜe nie moŜe być wykonane lub zawierać materiału, którego wejście w reakcją chemiczną z 
dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji 
lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). 

Wymogi geometryczne 

PodłoŜe powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i 
krawędzi zawartych w PN-70/B-10100. 

W przypadku niespełniania wymogów geometrycznych podłoŜe naleŜy odpowiednio 
przygotować. 

UWAGA: odrzuca się stanowczo moŜliwość wyrównania podłoŜa poprzez stosowanie 
lokalnych podklejek z płyt termoizolacyjnych. 

5.2.3. Ocena podłoŜa 

Uwagi ogólne 

Zakłada się, Ŝe nowe i nieotynkowane ściany wykonane według uznanych i sprawdzonych 
technologii, nadają się do przyklejania płyt termoizolacyjnych bez Ŝadnych czynności 
przygotowawczych, jednak wykonawca Robót powinien potwierdzić przydatność podłoŜa do 
prowadzenia prac. Opisy prostych i szybkich metod oceny podłoŜa zawiera pkt „Metody oceny 
podłoŜa” oraz ewentualne czynności przygotowawcze pkt „ przygotowanie podłoŜa” 

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoŜa pod kątem 
przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie 
przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoŜa. 

Metody oceny podłoŜa 

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoŜa pod stosowanie 
bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są: 

 
PowyŜsze próby naleŜy przeprowadzić w kilku miejscach na podłoŜu, aby uzyskane wyniki 

były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu. 
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5.2.4. Przygotowanie podłoŜa 

PodłoŜa z cegieł i elementów murowych 

 

PodłoŜa z betonu 
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PodłoŜa pokryte tynkami i farbami mineralnymi 

 

PodłoŜa pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie 

 

5.2.5. Gruntowanie podłoŜa 

W przypadku podłoŜy pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych naleŜy zastosować 
odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu. 

5.3. MontaŜ listwy cokołowej 

Przed montaŜem listwy cokołowej (startowej) naleŜy wyznaczyć wysokość cokołu oraz 
zaznaczyć ją np. przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie 
ocieplenia. MontaŜowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozpręŜną) 
naleŜy umieścić w otworze wzdłuŜnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w 
ścianie. NaleŜy montować po 3 łączniki na metr bieŜący. 

Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. 
Nierówności ścian naleŜy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest 
wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montaŜowymi, co ułatwia sprawne i poziome 
ustawienie profilu. W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. krzywizny) moŜna stosować 
specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. RównieŜ wszystkie widoczne powierzchnie, do których 
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naleŜą ościeŜa utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy teŜ dolne i górne 
zakończenia systemu, naleŜy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami i profilami, a 
w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i 
pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu. Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu 
ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić 
ochronę przed otwartym ogniem w przypadku poŜaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz 
zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. 

5.3.1. Zabudowa naroŜników listwą cokołową 

Na naroŜnikach budynków listwę cokołową naleŜy docinać, zwykle pod kątem 45º. Są równieŜ 
dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich montaŜ na naroŜnikach. 

5.4. Przyklejanie płyt termoizolacyjnych 

Podaną niŜej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z 
zastosowaniem łączników mechanicznych. 

5.4.1. Przygotowanie zaprawy klejącej 

Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoŜy budowlanych, uŜywa się 
fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru 
redyspergowalnego, gotowych do uŜycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy 
klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych moŜliwe 
jest równieŜ uŜycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji 
przeciwwilgociowych poniŜej poziomu terenu. Zaprawę klejową naleŜy przygotować według zaleceń 
producenta (instrukcje i karty techniczne). 

5.4.2. Nakładanie kleju (do przyklejania płyt termoizolacyjnych ze 
styropianu i wełny mineralnej) 

Metoda obwodowo-punktowa 

Jest to najpopularniejsza metoda (zwana teŜ metodą „ramki i placków”), stosowana w 
przypadku nierówności podłoŜa do 10mm. Na płytę naleŜy nanosić taką ilość zaprawy, aby 
uwzględniając nierówności podłoŜa i moŜliwą do połoŜenia warstwę kleju (ok. 1÷2cm) zapewnić 
minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoŜa (przy większych 
nierównościach naleŜy stosować zróŜnicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty, wzdłuŜ jej 
krawędzi naleŜy nanieść około 3÷5cm szerokości pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty naleŜy 
nałoŜyć 3÷6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy. 

UWAGA: Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy na 
podłoŜe. 

Metoda grzebieniowa 

Najkorzystniejsza, ale moŜliwa do stosowania wyłącznie na równych podłoŜach. Zaprawę 
klejącą naleŜy nakładać na całą powierzchnię płyty termoizolacyjnej przy uŜyciu pacy zębatej (zęby 
ok. 10x10mm). 

Uwagi dodatkowe 

Ze względu na hydrofobowość wełna mineralna wymaga wstępnego szpachlowania 
(„gruntowania” klejem). Nie dotyczy to wełny powlekanej fabrycznie. Lamelowe płyty z wełny 
mineralnej naleŜy przyklejać całopowierzchniowo metodą grzebieniową. 
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5.4.3. MontaŜ płyt termoizolacyjnych 

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych naleŜy na ścianie 
poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych 
odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoŜe odpowiednio przygotować (patrz pkt 
„PodłoŜa i ich przygotowanie”). Linki te będą pomocne przy bieŜącej kontroli równości przyklejanych 
płyt. KaŜdą płytę termoizolacyjną z nałoŜoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją 
przesuwamy w celu skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułoŜenie najniŜszego pasa na 
wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty naleŜy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami 
poziomymi, z przewiązaniem na naroŜach „na mijankę” (minięcie krawędzi pionowych min. 15cm). 
Nie dotyczy to wyklejania ościeŜy otworów. 

Płyty naleŜy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o duŜej powierzchni, sprawdzając na 
bieŜąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. 
Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju moŜna sprawdzić poprzez ucisk naroŜy – przy 
prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. 

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny 
wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niŜ 2mm naleŜy wypełniæ 
klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niŜ 4mm – w systemach z 
zastosowaniem płyt styropianowych – do ich wypełniania moŜna uŜyć zalecanych przez producenta 
systemu mas uszczelniających. W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej naleŜy po 
przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej 
kleju. Zabieg taki naleŜy równieŜ wykonać na naroŜnikach zewnętrznych budynku. 

UWAGA: klej nie mo Ŝe znaleźć się na bocznych krawędziach płyt. 
KaŜdorazowo naleŜy uŜywać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie 

dotyczy krawędzi ościeŜy). Nie naleŜy uŜywać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. 
Przycinanie płyt wystających poza naroŜa ścian moŜliwe jest dopiero po związaniu kleju. NaleŜy 
zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeŜy na szerokość min. 10cm 

 
UWAGA: niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 

krawędziami naroŜy otworów w elewacjach. 
Płytę termoizolacyjną naleŜy pozostawić lekko wysuniętą poza naroŜnik, w celu późniejszego, 

przycięcia jej wzdłuŜ prowadnicy. NaroŜnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się 
przeszlifować płasko, wzdłuŜ prowadnicy. 

5.4.4. Szlifowanie płyt termoizolacyjnych 

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych naleŜy zeszlifować do uzyskania 
jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości 
ocieplanej powierzchni oraz o zuŜyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie naleŜy 
przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez 
stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych. 

W przypadku konieczności szlifowania wełny mineralnej, z uwagi na dodatkowe utrudnienia, 
naleŜy zachować szczególną ostroŜność i stosować się do zaleceń producentów wełny. 
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5.5. Mocowanie płyt termoizolacyjnych przy pomocy łączników 
mechanicznych 

5.5.1. Informacje ogólne 

• rodzaj łączników zaleŜny jest od rodzaju podłoŜa, w którym łączniki te mają być osadzane oraz 
zastosowanego materiału termoizolacyjnego; do mocowania płyt styropianowych moŜliwe jest 
stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym a w przypadku wełny 
mineralnej – wyłącznie z trzpieniem stalowym, 

• do mocowania izolacji cieplnych z wełny lamelowej naleŜy stosować łączniki mechaniczne ze 
specjalnymi talerzykami rozkładającymi napręŜenia  

• w przypadku podłoŜy gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie 
komór powietrznych naleŜy zachować szczególną ostroŜność przy doborze łączników i 
stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoŜa (posiadające dopuszczenie do 
stosowania), 

• w przypadku podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów 
szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników, 

• łączniki mechaniczne naleŜy osadzać po stwardnieniu kleju. 

Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji 
termicznej ze styropianu 
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Wymagania techniczne dotyczące łączników mechanicznych do mocowania izolacji 
z wełny mineralnej zwykłej i lamelowej 

 

5.5.2. Wymagana długość łączników 

ZaleŜna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk naleŜy 
traktować jako nienośne podłoŜe, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników naleŜy liczyć od 
poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długości strefy rozpręŜnej. 
Potrzebna długość łączników mechanicznych obliczana jest poprzez dodanie następujących 
składników: 

L ≥ hef +a1 +a2 +da 
gdzie: 
hef  – minimalna głębokość osadzenia w danym materiale budowlanym, 
a1 – łączna grubość starych warstw, np. stary tynk, 
a2 – grubość warstwy kleju, 
da – grubość materiału termoizolacyjnego, 
L – całkowita długość łącznika. 

5.5.3. Wymagana ilość i rozkład łączników 

Wielkości te zaleŜne są m.in. od strefy obciąŜenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz 
od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie moŜe być mniejsza niŜ 4szt./1m2 
powierzchni elewacji. Przy naroŜnikach budynku w tzw. „strefie naroŜnej” wymagane jest 
zwiększenie ilości łączników. 

W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne naleŜy osadzać w naroŜach płyt. Odległość 
pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany 
murowanej co najmniej 10cm, a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5cm. 

5.5.4. MontaŜ łączników mechanicznych 

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają 
osadzone w ścianie, po czym trzpień mocujący zostaje wkręcony za pomocą wiertarki z wkrętakiem 
(w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). 

Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być 
zlicowana z powierzchnią płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach moŜe wystawać max. 
1mm ponad płaszczyznę płyt). 
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UWAGA: niedopuszczalne jest pominięcie klejenia płyt i stosowanie wyłącznie łączników 
mechanicznych – przyklejenie zapobiega przesuwaniu się ich względem podłoŜa. 

5.6. Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający 
odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. NaleŜy je tak ukształtować, aby ich krawędź 
oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4cm. 

Obróbki blacharskie naleŜy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w 
sposób zapewniający we wszystkich fazach prac naleŜytą ochronę powierzchni przed wodami 
opadowymi i spływającymi.  

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element 
wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z 
materiałów o innej rozszerzalności wykonać z uŜyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm 
uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych 
przez producenta systemu. 

5.7. Ocieplenie ścian w strefach naraŜonych na wilgoć i wodę rozbryzgową 

W przypadku kontynuacji ocieplenia w strefie cokołowej budynku, czy teŜ pod ziemią 
(ocieplenie ścian piwnicznych) naleŜy uwzględnić odmienne obciąŜenia mechaniczne oraz często stałe 
zawilgocenie. W strefach tych wolno stosować tylko i wyłącznie wzajemnie do siebie dopasowane 
systemowe komponenty. 

Do ocieplania fundamentów lub ścian piwnic słuŜą specjalne odmiany styropianu EPS P o 
jeszcze większej niŜ tradycyjny styropian odporności na wodę i wilgoć. W przypadku zaś uŜycia płyt z 
polistyrenu ekstradowanego XPS, które mają być pokryte warstwą zbrojoną i ewentualnie tynkiem 
nawierzchniowym, naleŜy stosować wyłącznie płyty o powierzchni szorstkiej oznaczone symbolem 
XPS-R. 

5.8. Obróbka szczególnych miejsc elewacji 

Szczególne miejsca elewacji naleŜy obrobić w sposób podany w zestawieniach rozwiązań 
szczegółów podanych przez producenta systemu. 

5.8.1. Szczeliny dylatacyjne 

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub między nimi powinny zostać przeniesione na 
ocieplaną elewację. Zwykle do wykonania szczelin stosuje się metodę podaną niŜej, chyba Ŝe Projekt 
Budowlany zawiera inne rozwiązanie: 

Wykonanie szczelin dylatacyjnych z zastosowaniem profilu dylatacyjnego ściennego 
lub naroŜnego 

W warstwie materiału ocieplającego (ponad szczeliną w murze) wykonuje się równomierną 
pionową lub poziomą szczelinę o szerokości ok. 15mm. Krawędzie szczeliny naleŜy wyrównać. 
Materiał ociepleniowy na szerokości ok. 20cm po obu stronach szczeliny naleŜy płasko zeszlifować i 
pokryć zaprawą klejącą. Profil dylatacyjny ścisnąć i taśmę elastyczną profilu wsunąć do szczeliny. 
Kątowniki profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojącej ułoŜyć w zaprawie klejącej nałoŜonej 
uprzednio na materiale ociepleniowym i całość przeszpachlować. Profile ścienne szczelin 
dylatacyjnych osadza się od dołu do góry. Sąsiadujące profile muszą nachodzić na siebie (górny na 
dolny) minimum 2cm.  

UWAGA: niewolno dopuścić do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawą. W 
tym celu profil na czas obróbki naleŜy zamknąć np. wsuwając w szczelinę pasek styropianu 
Przebieg prac przy montaŜu profili naro Ŝnych jest podobny jak w przypadku profili ściennych. 
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5.8.2. OścieŜa okien i drzwi 

Przy obróbce ościeŜy okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili 
ochronno uszczelniających lub samorozpręŜnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz 
materiały powinny być sprecyzowane w Instrukcji systemodawcy. 

NaleŜy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeŜy otworów okiennych. Ze względów 
technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość niŜ izolacja układana na ścianach (nie moŜe 
przekroczyć szerokości ościeŜnicy, lecz nie powinna być mniejsza niŜ 2cm). Pozostawienie 
powierzchni ościeŜy otworów okiennych bez docieplenia moŜe doprowadzić do przemarzania ściany 
wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół 
ościeŜnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeŜnicach i/lub 
wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niŜszym współczynniku przewodzenia ciepła . 

5.8.3. Ochrona naroŜników i krawędzi 

Do obróbki naroŜników oraz krawędzi naleŜy stosować rozwiązania zalecane przez producenta 
systemu. 

Z reguły są to: 
• kątowniki ze stali szlachetnej, 
• kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą, 
• kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z uŜyciem 

styropianowych płyt termoizolacyjnych), 
• kątowniki z tzw. siatki pancernej. 

5.9. Wykonanie warstwy zbrojonej 

5.9.1. Zbrojenie przy naroŜach okien, drzwi i innych otworów w elewacji 

PowyŜej i poniŜej krawędzi otworów okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiększonymi 
napręŜeniami, na warstwę materiału izolacyjnego naklejamy pod kątem 45º paski tkaniny z włókna 
szklanego, o wymiarach minimum 25x35cm. 

5.9.2. Warstwa zbrojona 

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24godzin od montaŜu płyt 
termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i 
rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np. zębatą. o wielkości zębów 10÷12mm) 
tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki 
zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej 
przy uŜyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. 

Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału 
klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. 
Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta 
systemu. 

Siatkę zbrojącą naleŜy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu 
siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzć 
poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałoŜeniu siatki w pobliŜu haków rusztowania 
itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu 
cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę naleŜy ściąć po dolnej krawędzi listwy. 

5.10. Wyprawa zewnętrzna 

5.10.1. Podkład tynkarski 

W niektórych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu 
tynkarskiego. 
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5.10.2. Masy i zaprawy tynkarskie 

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej uŜywa się fabrycznie przygotowanych 
produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. 

Najczęściej stosowane na rynku produkty to: 
• akrylowa (polimerowa) masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której 

podstawowym składnikiem wiąŜącym jest dyspersja polimerowa, 
• silikonowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem 

wiąŜącym jest Ŝywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna), 
• silikatowa masa tynkarska – gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem w 

łączącym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe), 
• mineralna zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą, której podstawowym 

składnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno). 
 
Wierzchnią wyprawę tynkarską naleŜy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy 

zbrojonej, nie wcześniej jednak niŜ po 48godzinach. 
Wyprawy tynkarskie mogą posiadać róŜne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami 

producenta. 
Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach 

ociepleń nie są wskazane. Tynki cienkowarstwowe gładkie (o uziarnieniu poniŜej 1mm), tworzą zbyt 
cienką warstwę zewnętrzną i dlatego ich stosowanie jako samodzielnej warstwy na duŜych 
powierzchniach nie jest zalecane. 

Wyprawy tynkarskie gładkie (o uziarnieniu do 1mm) moŜna stosować jako tynki uzupełniające 
na małych powierzchniach nie podlegających ociepleniu (na przykład wnętrza ekranów balkonowych). 

Malowanie elewacji (o ile występuje) naleŜy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. 
Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez 
producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się 
znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków 
mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim 
zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i 
środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego. 

Kolorystyka elewacji powinna być utrzymana w barwach pastelowych. W przypadku elewacji 
południowych i zachodnich naleŜy unikać stosowania powierzchni wypraw w kolorach ciemnych, ze 
względu na nadmierne nagrzewanie się takich powierzchni, co moŜe spowodować napręŜenia 
rozciągające w wyprawie i w efekcie jej pękanie. 

NaleŜy stosować farby o współczynniku odbicia rozproszonego HZW≥30.  
Stosować farby o jak najmniejszym oporze dyfuzyjnym (zalecane Sd < 0.2m) oraz o jak 

najmniejszym współczynniku przenikania wody (zalecane w < 0.1kg/m²h0.5). 
Zalecane farby do malowania elewacji – KEIM Porosil-Farbe na podkładzie z 

cienkowarstwowego tynku mineralnego o fakturze jednolitej. 
Nie zaleca się stosowania faktury tynku typu „kornik” z uwagi na trudność mycia elewacji oraz 

nieestetyczny wygląd w przypadku zabrudzenia „śladów kornika”. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoŜa oraz jakości i zgodności 

dostarczonych materiałów budowlanych, jak równieŜ prowadzenie bieŜącej kontroli wykonywanych 
Robót po ukończeniu kaŜdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie 
zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. 

Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić moŜe do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w 
konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i 
ewentualnością zastosowania kar umownych przez Inwestora. 

PoniŜej przedstawiono wykaz czynności kontrolnych: 
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6.1. Kontrola podłoŜa 

Sprawdzeniu i ocenie podlegają: 
• wygląd powierzchni podłoŜa, stopień zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości 

powierzchni, zawilgocenia i chłonności; w przypadkach w¹tpliwych konieczne jest wykonanie 
testu nośności podłoŜa przeprowadzanego wg zaleceń dostawcy BSO, 

• odchyłki geometryczne podłoŜa;  

6.2. Kontrola dostarczonych na budowę składników BSO 

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne 
wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia; sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość 
oznakowania poszczególnych materiałów. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów, naleŜy dokonać sprawdzenia zgodności 
asortymentowej, jakościowej oraz ilościowej. 

6.3. Kontrola międzyoperacyjna  

Powinna obejmować prawidłowość: 
• przygotowania podłoŜa (oczyszczenie, zmycie, uzupełnienie ubytków, wzmocnienie, 

wyrównanie – w zakresie koniecznym), 
• przyklejenia płyt termoizolacyjnych, 
• osadzenia łączników mechanicznych, 
• wykonania warstwy zbrojonej, 
• wykonania (ewentualnego) gruntowania, 
• wykonania obróbek blacharskich, 
• zamocowania profili, 
• wykonania wyprawy tynkarskiej, 
• wykonania (ewentualnego) malowania. 

6.4. Kontrola przygotowania podłoŜa  

Polega na sprawdzeniu czy podłoŜe zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy 
dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym. 

6.5. Kontrola przyklejania płyt izolacyjnych  

Polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin. 

6.6. Kontrola osadzenia łączników mechanicznych  

Polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku 
podłoŜy o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane 
jest wykonanie prób wyrywania łączników. 

6.7. Kontrola wykonania warstwy zbrojonej  

Polega na sprawdzeniu:  
• prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej,  
• wielkości zakładów siatki zbrojącej,  
• grubości warstwy zbrojonej,  
• równości, 
• przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do 

dalszych prac. 
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Kontroli podlega równieŜ prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji 
(naroŜy zewnętrznych, ościeŜy i naroŜy otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). 
Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

6.8. Kontrola wykonania (ewentualnego) gruntowania  

Polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności. 

6.9. Kontrola wykonania obróbek blacharskich  

Polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym 
wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

6.10. Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej  

Polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury. Wymagania co do 
tynków wg ST-4_1.1 „Tynki. Wymagania Szczegółowe”. 

Jeśli normy, warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 388/2003  
oraz inne dokumenty powołane w ww. ST-4_1.1. nie precyzują tego inaczej, naleŜy przyjąć:  

• odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niŜ 3mm i w liczbie nie 
większej niŜ 3 na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2.0m), 

• odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niŜ 2mm na 1m i nie 
więcej niŜ 30mm na całej wysokości budynku, 

• dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości 
kondygnacji – 10mm, 

• dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niŜ 30mm na całej wysokości budynku, 
• odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie 

powinny być większe niŜ 7mm. 

6.11. Kontrola wykonania (ewentualnego) malowania  

Polega na sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku miejscowych wypukłości i 
wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek. Wymagania co do powłok malarskich wg ST-4_1.3 
„Malowanie. Wymagania Szczegółowe”. 

6.12. Ocena wyglądu zewnętrznego 

Polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz 

brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z 
odległości > 3m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), 
pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego Robót 
budowlanych zawartymi w ST-0 „Warunki Ogólne”. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót okładzinowych  

Dokumentację robót okładzinowych stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 
• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z zakończonymi protokółami z badań 

kontrolnych. 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-4_1.2.1. Okładziny BSO. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

20 

Przez dokumentację powykonawczą robót okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.3, p.14 
ustawy Prawo budowlane) dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami BSO (ETICS) jest:   
• powierzchnia  wykonanych okładzin – [m²], 
• listwy przyścienne, gzymsy i inne roboty ciągnione – [mb]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
Odbiór gotowych Robót następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 

którego przedmiot  określają projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru 
robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane 
podczas wykonywania Robót.  

Zgodność wykonania Robót stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie „Kontrola jakości Robót” z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. 

Roboty powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. JeŜeli 
chociaŜ jeden wynik badania jest  negatywny, Roboty nie powinny zostać przyjęte. 

W takim przypadku  naleŜy przyjąć  jedno z następujących  rozwiązań: 
• jeśli to moŜliwe, poprawić Roboty i przedstawić je do ponownego odbioru, 
• jeśli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości BSO 

(ETICS) oraz jeśli Inwestor wyrazi zgodę – obniŜyć wartość wykonanych Robót, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania – usunąć BSO (ETICS) i 

wykonać je ponownie. 
 
Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania BSO (ETICS) z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST-4_1.2. Okładziny. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.2 Okładziny  

 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 397/2004 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, Ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_1.2 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_1.2 są prace budowlane związane z 
wykonaniem okładzin z płytek ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_1.2 

  Specyfikację Techniczną ST-4_1.2 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_1.2 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.2 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.2 obejmuje wykonanie prac 
tynkowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany, 
• konserwacja, 
• wymagania właściwości materiałów,  
• wymagania i sposoby oceny podłoŜy,  
• wykonanie okładzin zewnętrznych oraz wewnętrznych,  
• odbiory robót okładzinowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty okładzinowe z płytek ceramicznych naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostroŜności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac okładzinowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót okładzinowych naleŜy odłączyć wszystkie 

wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• roboty okładzinowe naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 
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W robotach okładzinowych często występują zagroŜenia zdrowia pracowników i 
bezpieczeństwa pracy z uwagi na stosowanie klejów zawierających łatwo palne i toksyczne 
rozpuszczalniki organiczne, posługiwanie się maszynami i narzędziami o napędzie elektrycznym oraz 
ze względu na niewygodną pozycję pracy (na kolanach). 

Szczególnym niebezpieczeństwem przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych jest 
moŜliwość tworzenia się mieszanek par lotnych węglowodorów z powietrzem, o duŜej zdolności 
eksplozyjnej. 
 Jednocześnie pary rozpuszczalników organicznych działają szkodliwie na zdrowie robotników. 
Przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych naleŜy zapewnić bardzo dobrą wentylację pomieszczeń, 
aby nie dopuścić do szkodliwej i niebezpiecznej koncentracji pary. 

Przy uŜyciu maszyn i narzędzi o napędzie elektrycznym naleŜy codziennie przeprowadzić 
kontrolę stanu technicznego przewodów i wyłączników oraz przestrzegać naleŜytego uziemienia 
urządzeń. Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych powinny być usuwane przez specjalistę 
elektryka. 

Ze względu na klęczącą pozycję przy wykonywaniu Robót stawy kolanowe powinny być 
chronione podkolannikami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  do  wykonywania  okładzin ceramicznych 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-
EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie moŜe być stosowany. 

2.2. Składowanie 

NaleŜy zapewnić właściwe warunki składowania łatwo palnych klejów rozpuszczalnikowych i 
przestrzegać absolutnego zakazu operowania otwartym płomieniem, łącznie z paleniem tytoniu, 
zarówno w miejscu magazynowania materiałów, jak i w czasie wykonywania Robót. Przestrzegać 
zaleceń i wytycznych producenta zapraw, klejów oraz elementów okładzin ich odnośnie składowania. 

2.3. PodłoŜa 

PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być ściany 
betonowe, otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych lub płyty gipsowo-kartonowe. Przed 
przystąpieniem do robot okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoŜa.  
PodłoŜe betonowe powinno być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku występowania małych nierówności naleŜy je zeszlifować, a większe uskoki i ubytki 
wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

W przypadku ścian z elementów  drobnowymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka + narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 
marki M4÷M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe 
być otynkowana tynkiem gipsowym zatarte na ostro marki M4÷M7. W zakresie wykonania krawędzi i 
powierzchni powinien on spełniać następujące wymagania: 

• powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
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• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2m, nie moŜe przekraczać 3mm przy liczbie nie większej 
niŜ 3m na długości łaty, 

• odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4mm na 
wysokości kondygnacji, 

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2mm na 1m.  
 
Ewentualne ubytki i nierówności naleŜy naprawić zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. 
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach 

klejących, na podłoŜach: 
• pokrytych starymi powłokami malarskimi, 
• z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej marki niŜszej niŜ M4, 
• z zaprawy wapiennej i gipsowej oraz gładziach z nich wykonanych. 

2.4. Konserwacja okładzin ceramicznych 

Konserwacja okładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z detergentami 
lub  środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnieniu ubytków zaprawy do fugowania. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót okładzinowych naleŜy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
• szpachle i macki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki  przystąpienia  do  robót 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych powinny być zakończone: 
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikami, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu, 
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• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 
naprawczymi. 
 
Temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +5°C w ciągu całej doby. 

5.2. Wykonanie okładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni. Następnie naleŜy wyznaczyć na ścianie linię poziomą, od której układane będą płytki (moŜe 
to być linia wyznaczona przez cokół posadzki) oraz przygotować kompozycję klejącą zgodnie z 
instrukcja producenta. 

Kompozycję  klejącą  trzeba rozprowadzić pacą ząbkowaną ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja powinna być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnie ściany. 

Powierzchnia z nałoŜona warstwą kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie okładziny 
ciągu około 15minut. 

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej układamy płytki  warstwami poziomymi, począwszy od 
wyznaczonej na ścianie linii. Nakładając płytkę, trzeba ją lekko przesunąć po ścianie (ok.1÷2cm), 
ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 4÷6mm. 
Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania 
płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. 

Po wykonaniu fragmentu okładziny naleŜy usunąć nadmiar kompozycji klejącej ze spoin 
między płytkami. Po związaniu zaprawy klejami naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny 
zaprawą do fugowania. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonanej okładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową (przez oględziny i pomiary), 
• stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłoŜonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania okładziny przez sprawdzenie: 

o przyczepność okładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego 
odgłosu, 

o odchylenia  krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uŜyciu łaty o długości 
2m (nie powinno przekraczać 2mm na długości łaty 2m), 

o odchylenia  powierzchni od płaszczyzny łatą długości 2m (nie powinno być większe niŜ 
2mm na całej długości łaty),   

o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin poziomicą i pionem z dokładnością do 
1mm, 

o grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytką, która nie powinna przekraczać 
wartości określonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuŜycia kompozycji 
klejącej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót okładzinowych  

Dokumentację robót okładzinowych stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 
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• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z zakończonymi protokółami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą robót okładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.3, p.14 

ustawy Prawo budowlane) dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami okładzinowymi jest:   
• powierzchnia  wykonanych okładzin – [m2], 
• listwy przyścienne, gzymsy i inne roboty ciągnione – [mb]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór gotowych okładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot  określają projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac tynkowych.  

Zgodność wykonania okładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie „Kontrola wykonania okładziny” z wymaganiami i tolerancjami 
podanymi w pozostałych punktach. 

Okładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest  negatywny, okładzina nie powinna zostać przyjęta. 

W takim przypadku  naleŜy przyjąć  jedno z następujących  rozwiązań: 
• jeśli to moŜliwe, poprawić okładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeśli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości okładziny  

oraz jeśli Inwestor wyrazi zgodę – obniŜyć wartość wykonanych Robót, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania – usunąć okładzinę i wykonać je 

ponownie. 
 
Protokół odbioru gotowych okładzin powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania okładzin z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST-4_1.3. Malowanie. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-1: Wykończenie ścian i stropów 
Kategoria robót 454-1.3 Malowanie  

 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 387/2003 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty malarskie będą wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i 
przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, Ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 

Zakres opracowania obejmuje wymagania właściwości materiałów, wymagania i sposoby 
przygotowania podłoŜy, zasady wykonywania powłok malarskich oraz kontroli wykonania i odbiorów 
malarskich, z wyłączeniem robót antykorozyjnych i ogniochronnych. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_1.3 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_1.3 są prace budowlane związane z 
wykonaniem powłok malarskich zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_1.3 

  Specyfikację Techniczną ST-4_1.3 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_1.3 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.3 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_1.3 obejmuje wykonanie prac 
tynkowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany, 
• konserwacja. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty malarskie naleŜy wykonywać z zachowaniem ostroŜności, dokładnie przestrzegając 
przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac malarskich odpady naleŜy gromadzić w wydzielonych do 
tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź na składowisko 
odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów oraz stopnia ich 
oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z późniejszymi zmianami), 
ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 
- usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
- przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich naleŜy odłączyć wszystkie wewnętrzne 

instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
- roboty malarskie naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

1.5. Terminy i definicje 

 PodłoŜe malarskie – powierzchnia (np. tynku, betonu, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub 
wygładzona (np. warstwą szpachlówki), na której ma być wykonana powłoka malarska. 
 Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałoŜona i rozprowadzona 
na podłoŜu, decydująca o własnościach uŜytkowych i wyglądzie powierzchni malowanej. 
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 Farba – płynna lub półpłynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciał stałych 
(np. pigmentu-barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
 Lakier  – nie pigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który po 
pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu tworzy powłokę transparentną. 
 Emalia – barwiony pigmentami lakier, zastygający w szklistą powłokę. 
 Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna albo barwiąca, która nadaje kolor 
określonym farbom lub emaliom. 
 Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z 
dodatkiem środków pomocniczych. 
 Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych – zawiesina pigmentów i obciąŜników 
w spoiwie Ŝywicznym rozcieńczonym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, 
terpentyną itp.). 

Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i 
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, 
szkła wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej mieszanki przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, 
gotowej do stosowania kompozycji. 

Farba na spoiwach mineralno-organiczych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych 
(np. dyspersji wodnej Ŝywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały do malowania 

2.1.1. Materiały do malowania elewacji budynków 

Do malowania elewacji mogą być stosowane farby:  
• na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych; 
• na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi, w postaci suchych mieszanek do 

zarabiania wodą lub w postaci ciekłej; 
• na spoiwach mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10102:1991 lub aprobat technicznych. 
  

Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-C-81913:1998. 
 Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane powinny 
odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81901:2002. 
 Emalie olejno-Ŝywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopoloweryzowane 
strenowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998. 
 Farby i emalie na spoiwie Ŝywicznym rozcieńczalne wodą powinny odpowiadać wymaganiom 
aprobat technicznych. 

Środki gruntujące powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.1.2. Materiały do malowania wnętrz budynków 

Do malowania wewnątrz budynków mogą być stosowane:  
• farby dyspersyjne, które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowane, które 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• farby, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, na spoiwach: 
Ŝywicznych rozpuszczalnikowych innych niŜ olejne i ftalowe, Ŝywicznych rozcieńczalnych 
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wodą, mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub sychych 
mieszanek do zarobienia wodą, mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do 
rozcieńczania wodą, 

• lakiery olejno-Ŝywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimerowane strenowane, które 
powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-C-81800:1998, 

• lakiery, które powinny odpowiadać normie PN-C-81802:2002, 
• lakiery na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych, inne niŜ olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2. PodłoŜa pod malowanie 

2.2.1. Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie 

 Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie są następujące: 
• mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-10020:1968; spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 
zaprawą równo z licem muru; przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być 
uzupełnione; mur powinien być suchy, a jego powierzchnia oczyszczona z zaschniętych grudek 
zaprawy wystających poza jej obrys oraz kurzu, tłuszczu i ewentualnych resztek starej powłoki 
malarskiej, 

• powierzchnie betonowe powinny być oczyszczone z odstających grudek związanego betonu 
oraz tłustych plam i kurzu; wystające lub widoczne elementy metalowe powinny być usunięte 
lub zabezpieczone farbą antykorozyjną; uszkodzenia lub miejsca rakowate betonu powinny być 
naprawione zaprawą cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty 
techniczne, 

• tynki zwykłe nowe niemalowane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10100:1970; wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni; powierzchnia tynków powinna być 
pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych itp.); wystające lub 
widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie; 
uszkodzenia tynków naleŜy naprawiać odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe 
zabezpieczyć antykorozyjnie, 

• tynki zwykłe malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i 
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą; po umyciu powierzchnia tynków nie 
powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej; uszkodzenia 
tynków naleŜy naprawiać odpowiednią zaprawą, a elementy metalowe zabezpieczyć 
antykorozyjnie; 

• tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe; 
• podłoŜa z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe, mieć wilgotność 

nie większą niŜ 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków Ŝywicznych; 
powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, Ŝywicy, starej farby i 
innych zanieczyszczeń; ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką 
posiadającą aprobatę techniczną, 

• podłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone 
ze starej farby; wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane; uszkodzone 
fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydano aprobatę 
techniczną; 

• podłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4% oraz 
powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych 
zanieczyszczeń; wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki 
powinny być zabezpieczone antykorozyjnie, 
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• elementy metalowe powinny być oczyszczone z pozostałości zaprawy, gipsu, rdzy i plam 
tłuszczu. 

2.2.2. Kontrola podłoŜy pod malowanie 

Kontrole podłoŜy pod malowanie w zaleŜności od ich rodzaju naleŜy wykonywać w 
następujących terminach: 

• dla tynków – po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 
• dla betonu – nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty ich wykonania. 

 
Kontrolę podłoŜy naleŜy przeprowadzić po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 
 
Kontrola powinna obejmować w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 
wykonania zgodnie z normą PN-B-10020:1968, wypełnienie spoin, naprawy i uzupełnienia, 
czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoŜy betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, 
naprawy i uzupełnienia, zabezpieczenia elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
wymaganiami normy PN-B-10100:1970, czystość powierzchni, naprawy i uzupełnienia, 
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotności, 

• podłoŜy z drewna – wilgotność, stan podłoŜa, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, naprawy i uzupełnienia, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych – czystość powierzchni. 
 
Kontrolę dokładności wykonania murów naleŜy przeprowadzić metodami opisanymi w normie 

PN-B-10020:1968. 
Równość powierzchni tynków naleŜy sprawdzić metodami opisanymi w normie PN-B-

10100:1970. 
Wygląd powierzchni podłoŜy naleŜy ocenić wizualnie z odległości około 1m w rozproszonym 

świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni stalowych) naleŜy ocenić przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni stalowych do przetarcia naleŜy uŜyć czystej 
szmatki. 

Wilgotność podłoŜy naleŜy oceniać przy uŜyciu odpowiednich przyrządów. W przypadkach 
wątpliwych naleŜy pobrać próbkę podłoŜa i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Wyniki kontroli podłoŜy naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika 
Budowy. 

2.2.3. Przygotowanie podłoŜy 

W przypadku stwierdzenia niezgodności podłoŜy z wymaganiami przedstawionymi w punkcie 
„Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie” naleŜy określić zakres prac, rodzaje materiałów oraz 
sposoby mające na celu usunięcie tych niezgodności. 

Po usunięciu niezgodności naleŜy przeprowadzić ponowną kontrolę podłoŜy, a wyniki kontroli 
naleŜy odnotować w formie protokołu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy. 
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3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót malarskich stosować: 
• agregaty do przygotowania farb, 
• agregaty malarskie małej, średniej lub duŜej wydajności – w zaleŜności od potrzeb, 
• pistolety malarskie – dla małych i średnich powierzchni, 
• wałki malarskie, 
• rusztowania stojakowe o regulowanej wysokości, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

farb gotowych. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

Podczas transportu oraz składowania naleŜy unikać kontaktu materiałów silnie higroskopijnych 
z wodą, w celu zachowania ich własności uŜytkowych.  

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki prowadzenia robót malarskich 

Roboty malarskie nie powinny być prowadzone: 
• podczas opadów atmosferycznych (w przypadku robót na zewnątrz budynku), 
• w temperaturze poniŜej +5°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby w ciągu doby nie następował 

spadek temperatury poniŜej 0°C, 
• w temperaturze powyŜej +25°C, z dodatkowym zastrzeŜeniem, aby temperatura podłoŜa nie 

była wyŜsza niŜ +20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 
 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić. 

Roboty malarskie moŜna rozpocząć, jeŜeli wilgotność podłoŜy mineralnych (tynki, beton, mur, 
płyty włóknisto-mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest nie większa niŜ podano niŜej, a w 
przypadku podłoŜy drewnianych nie większa niŜ podana w punkcie „Wymagania dotyczące podłoŜy 
pod malowanie”. 

Największa dopuszczalna wilgotność podłoŜy mineralnych przeznaczona do malowania, 
wyraŜona w procentach masy: 

• farby dyspersyjne, na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą – 4%, 
• farby na spoiwach Ŝywicznych rozpuszczalnikowych – 3%, 
• farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych 

mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci ciekłej – 6%, 
• farby na spoiwach mineralno-organicznych – 4%. 

 
Prace malarskie (zabezpieczenia antykorozyjne) na podłoŜach stalowych prowadzić naleŜy 

przy wilgotności względnej powietrza nie większej niŜ 80%. 
W pomieszczeniach zamkniętych przy pracach malarskich naleŜy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 
Roboty malarskie farbami rozpuszczalnikowymi naleŜy prowadzić z dala od otwartych źródeł 

ognia. 
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5.2. Kontrola materiałów 

Farby i środki gruntujące uŜyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w 
punkcie „Materiały do malowania elewacji budynków” oraz „Materiały do malowania wnętrz 
budynków”. 

Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić: 
• czy dostawca dostarczył deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wyrobów z 

odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, 
• termin przydatności do uŜycia podany na opakowaniu, 
• wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu. 

 
Ocenę wyglądu zewnętrznego naleŜy przeprowadzić wizualnie. Farba powinna stanowić 

jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciekłych, w których widać: 

• skoagulowane spoiwo. 
• nie roztarte pigmenty, 
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• koŜuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb w postaci suchych mieszanek, w których widać: 

• zbrylenie, 
• obce wtrącenie, 
• zapach gnilny, 
• ślady pleśni. 

5.3. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełnią wymagania 
podane w punkcie „Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie”, a warunki wymagania punktu 
„Warunki prowadzenia robót malarskich”. 

Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. 

Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna 
zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy naleŜy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie itp.), 
• krotność nakładania farby oraz jej zuŜycie na 1m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie BHP. 

 
Elementy budynku, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub 

zanieczyszczeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłaniać przed zabrudzeniem farbami. 
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5.4. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Roboty malarskie wewnątrz budynku moŜna rozpocząć, kiedy podłoŜa spełnią wymagania 
podane w punkcie „Wymagania dotyczące podłoŜy pod malowanie”, a warunki wymagania punktu 
„Warunki prowadzenia robót malarskich”. 

Roboty powinny być wykonywane na podłoŜach oczyszczonych i odpowiednio 
przygotowanych w zaleŜności od rodzaju stosowanej farby i Ŝądanej jakości robót. 

Pierwsze malowanie naleŜy wykonać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 

ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem załoŜenia urządzeń sanitarnych 
ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaŜ) oraz armatury 
oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe, 
• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 
• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli 

stolarka nie została wykończona fabrycznie. 
 
Drugie malowanie moŜna wykonać po: 

• wykonaniu tzw. białego montaŜu, 
• ułoŜeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z 

przybiciem listew przyściennych i cokołów, 
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonanie fabrycznie. 

 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb zawierającą informacje 

wymienione w punkcie „Wykonanie robót malarskich zewnętrznych”. 
Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy 

zabezpieczyć i osłonić. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Wymagania w stosunku do powłok malarskich 

6.1.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 
• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i projektem 

technicznym, 
• bez uszkodzeń, smug, prześwitów podłoŜa, plam, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek. 

 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa. 

Nie powinny występować ulegające rozcieraniu grudki pigmentów i wypełniaczy. 

6.1.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach 
Ŝywicznych 

Powłoki z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach Ŝywicznych powinny być: 
• odporne na zmywanie wodą przy zastosowaniu środków myjących, tarcie na sucho i na 

szorowanie, 
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• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla; nie dopuszcza się spękań, łuszczenia 
się powłoki i odstawania od podłoŜa; dopuszcza się natomiast chropowatość powłoki 
odpowiadającą rodzajowi faktury podłoŜa, 

• zgodnie ze wzorcem producenta i projektem technicznym w zakresie barwy i połysku. 
 
Przy malowaniach jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity podłoŜa. 

6.1.3. Wymagania w stosunku do powłok z farb na spoiwach Ŝywicznych 
rozcieńczalnych wodą 

 Powłoki wykonane z farb na spoiwach Ŝywicznych rozcieńczalnych wodą powinny spełniać 
wymagania podane w punkcie „Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych 
spoiwach Ŝywicznych”. 

6.1.4. Wymagania w stosunku do powłok z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach 
mineralno-organicznych 

 Powłoki z farb mineralnych powinny: 
• równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i odprysków – nie powinny zaś ścierać 

się ani obsypywać przy tarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorem producenta oraz projektem technicznym, 
• być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 
• nie mieć przykrego zapachu. 
 
Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 
• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań o powierzchni nie większej niŜ 20cm2, 
• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoŜa, 
• odchylenia do 2mm na 1m oraz 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych barw, 
• ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

6.1.5. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach Ŝywicznych 
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 
• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorem producenta i projektem 

technicznym, 
• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
• dobrze przylegać do podłoŜa, 
• być odporna na zarysowanie i wycieranie, 
• być odporna na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6.2. Zakres kontroli i badań 

Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania, nie 
wcześniej jednak niŜ po 14dniach. 

Badania techniczne naleŜy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C oraz 
przy wilgotności względnej powietrza nie wyŜszej niŜ 65%. 

Odbiór robót malarskich obejmuje: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
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• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie 

6.3. Metody kontroli i badań 

Badania powłok malarskich przy odbiorze naleŜy wykonać następująco: 
• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 

rozproszonym z odległości około 0.5m, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 

połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 

wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać 
za odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłoŜach mineralnych i mineralno-włóknistych – 
przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w 
kaŜdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki naleŜy 
uznać za dobrą, jeŜeli Ŝaden z kwadracików nie wypadnie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki na podłoŜach drewnianych i metalowych – metodą 
opisaną w normie PN-EN-ISO 2409, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 

 
Wyniki kontroli i badań powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli i 

badań. 

6.4. Ocena jakości powłok malarskich 

JeŜeli badania wymienione w punkcie „Metody kontroli i badań” dadzą wynik pozytywny, to 
powłoki malarskie naleŜy uznać za wykonane prawidłowo. 

W przypadku gdy którekolwiek z wymagań stawianych powłokom nie jest spełnione, naleŜy 
uznać, Ŝe powłoki nie zostały wykonane prawidłowo i naleŜy wykonać działania korygujące, mające 
na celu usunięcie niezgodności. W tym celu w protokole kontroli i badań naleŜy określić zakres prac, 
rodzaje materiałów oraz sposoby doprowadzenia do zgodności powłoki z wymaganiami. 

Po usunięciu niezgodności naleŜy ponownie skontrolować wykonane powłoki, a wynik 
odnotować w formie protokołu kontroli i badań. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja Robót  

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności)  świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 



Nazwa inwestycji: Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Czernej 
 Adres inwestycji: Czerna 128a, 59-730 Nowogrodziec, dz. nr 411/2 i 411/4 obręb Czerna 
             Inwestor: Gmina Nowogrodziec, ul. Rynek 1, 59-730 Nowogrodziec 

 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
ST-4_1.3. Malowanie. Wymagania Szczegółowe 

 

�  Zespół  InŜynierów  AŁYKOW   �   mgr inŜ. Krzysztof Ałykow   �   Kościuszki 1/ 4,  PL- 59 800 Lubań   � 
�   Tel.: +48 75 775 96 65   �   www.alykow.com   �   e-mail : biuro@alykow.com   � 

12 

Przez dokumentację powykonawczą Robót najeŜy rozumieć wymienioną wyŜej dokumentacje 
Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, 
dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Obmiar Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami malarskimi jest:   
• powierzchnia  wykonanych powłok malarskich – [m2], 
• ilość warstw wykonanych powłok malarskich – [szt]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
 

 Odbiór robót malarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, 
którego przedmiot określają projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru 
Robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane w 
toku wykonywania prac malarskich. 

Zgodność wykonania robót stwierdza się na podstawie zgodności wyników badań kontrolnych 
wymienionych w punkcie „Wymagania w stosunku do powłok malarskich” z wymaganiami norm, 
aprobat technicznych i podanymi w niniejszym opracowaniu oraz warunkach technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych ITB 387/2003. 

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z wymienionymi wymaganiami mogą być odebrane 
pod warunkiem, Ŝe odstępstwa nie obniŜają właściwości uŜytkowych i komfortu ich uŜytkowania. W 
przeciwnym wypadku naleŜy je poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

Protokół odbioru powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST-4_2.3. Wykładziny. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-2: Posadzki i podłogi  
Kategoria robót 454-2.3 Wykładziny i elementy wykończenia podłóg 

 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 397/2004 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, Ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_2.3 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_2.3 są prace budowlane związane z 
wykonaniem wykładzin z płytek ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_2.3 

  Specyfikację Techniczną ST-4_2.3 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_2.3 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_2.3 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_2.3 obejmuje wykonanie prac 
tynkowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany, 
• konserwacja, 
• wymagania właściwości materiałów,  
• wymagania i sposoby oceny podłoŜy,  
• wykonanie wykładzin zewnętrznych oraz wewnętrznych,  
• odbiory robót wykładzinowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty wykładzinowe z płytek ceramicznych naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum 
ostroŜności, dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac wykładzinowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy odłączyć wszystkie 

wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• roboty wykładzinowe naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 
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W robotach wykładzinowych często występują zagroŜenia zdrowia pracowników i 
bezpieczeństwa pracy z uwagi na stosowanie klejów zawierających łatwo palne i toksyczne 
rozpuszczalniki organiczne, posługiwanie się maszynami i narzędziami o napędzie elektrycznym oraz 
ze względu na niewygodną pozycję pracy (na kolanach). 

Szczególnym niebezpieczeństwem przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych jest 
moŜliwość tworzenia się mieszanek par lotnych węglowodorów z powietrzem, o duŜej zdolności 
eksplozyjnej. 
 Jednocześnie pary rozpuszczalników organicznych działają szkodliwie na zdrowie robotników. 
Przy stosowaniu klejów rozpuszczalnikowych naleŜy zapewnić bardzo dobrą wentylację pomieszczeń, 
aby nie dopuścić do szkodliwej i niebezpiecznej koncentracji pary. 

Przy uŜyciu maszyn i narzędzi o napędzie elektrycznym naleŜy codziennie przeprowadzić 
kontrolę stanu technicznego przewodów i wyłączników oraz przestrzegać naleŜytego uziemienia 
urządzeń. Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych powinny być usuwane przez specjalistę 
elektryka. 

Ze względu na klęczącą pozycję przy wykonywaniu Robót stawy kolanowe powinny być 
chronione podkolannikami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  do  wykonywania  wykładzin ceramicznych 

Kompozycje klejące muszą odpowiadać wymaganiom PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 
aprobat technicznych. Natomiast płytki ceramiczne – wymaganiom jednej z wymienionych norm: PN-
EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN 178:1998, PN-ISO 13006:2001 lub 
odpowiednim aprobatom technicznym. Zaprawy do spoinowania musza odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

KaŜda partia materiału powinna być dostarczona na budowę z kopią certyfikatu lub deklaracji 
zgodności, stwierdzającej zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i 
aprobatach technicznych. Materiał dostarczony bez tych dokumentów nie moŜe być stosowany. 

2.2. Składowanie 

NaleŜy zapewnić właściwe warunki składowania łatwo palnych klejów rozpuszczalnikowych i 
przestrzegać absolutnego zakazu operowania otwartym płomieniem, łącznie z paleniem tytoniu, 
zarówno w miejscu magazynowania materiałów, jak i w czasie wykonywania Robót. Przestrzegać 
zaleceń i wytycznych producenta zapraw, klejów oraz elementów wykładzin ich odnośnie 
składowania. 

2.3. PodłoŜa 

PodłoŜe pod wykładziny ceramiczne moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa. Podkłady z 
zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12MPa, a na zginanie 3MPa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane co najmniej klasy C16/20. 

Grubość podkładów cementowych powinna wynosić między innymi: 
• 25mm dla podkładu związanego z podłoŜem, 
• 35mm dla podkładu na izolacji przeciwwilgociowej, 
• 40mm dla podkładu pływającego na warstwie izolacji akustycznej lub cieplnej. 

Grubość podkładu betonowego powinna wynosić minimum 50mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek  starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami i 
środkami antyadhezyjnymi. Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny, w 
dowolnym miejscu podkładu, nie moŜe  przekraczać 5mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 
2m. 
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W podkładzie naleŜy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacyjne, 
konstrukcyjne i przeciwskurczowe. Na zewnątrz budynków powierzchnia zdylatowanych pól nie 
powinna być większa niŜ 10m2, przy maksymalnej długości boku nie większej niŜ 3.5m. 

Wewnątrz budynków pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6m. 
Dylatacje powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów maszyn, 
słupów konstrukcyjnych oraz na styku z innymi rodzajami wykładzin. Szczegółowe informacje o 
układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunku spadów, miejsc osadzenia wpustów oraz miejsc 
wykonania dylatacji powinny być podane w projekcie. 

2.4. Konserwacja wykładzin ceramicznych 

Konserwacja wykładzin ceramicznych polega na okresowym zmywaniu ich wodą z 
detergentami lub  środkami zalecanymi przez producenta oraz na uzupełnieniu ubytków zaprawy do 
fugowania. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót wykładzinowych naleŜy stosować: 
• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podłoŜa, 
• szpachle i macki metalowe lub z tworzywa sztucznego, 
• narzędzia lub urządzenia do cięcia płytek, 
• packi ząbkowane stalowe lub z tworzywa o wysokości ząbków 6÷12mm do rozprowadzania 

kompozycji klejących, 
• łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
• poziomice, 
• wkładki dystansowe, 
• mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowywania 

kompozycji klejących, 
• gąbki do mycia oraz czyszczenia okładziny i wykładziny. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki  przystąpienia  do  robót 

Przed przystąpieniem do robót wykładzinowych powinny być zakończone: 
• wszystkie roboty budowlane, z wyjątkiem malowania ścian, 
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikami, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
 
Temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +5°C w ciągu całej doby. 
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5.2. Wykonanie wykładziny 

Płytki ceramiczne przed przyklejeniem naleŜy posegregować według wymiarów, gatunków i 
odcieni oraz wyznaczyć linię, od której układane będą płytki. 

Następnie przygotowuje się kompozycję klejącą zgodnie z instrukcją producenta NaleŜy 
rozprowadzić ją  po podłoŜu pacą ząbkowaną, ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja powinna 
być nałoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Powierzchnia z nałoŜoną warstwą 
kompozycji klejącej powinna pozwolić na wykonanie wykładzin w ciągu 10minut. 

Po nałoŜeniu kompozycji klejącej płytki układa się od wyznaczonej linii. Nakładając płytkę, 
naleŜy ją lekko przesunąć ją lekko po podłoŜu (ok.1÷2cm), ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć tak, 
aby warstwa kleju pod płytką miała grubość 6÷8mm. Przesunięcie nie moŜe powodować zgarniania 
kompozycji klejącej. W celu dokładnego umocowania płytki i utrzymania oczekiwanej szerokości 
spoiny naleŜy stosować wkładki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu wykładziny naleŜy usunąć 
nadmiar kompozycji klejącej ze spoin miedzy płytkami. 

Zaleca się, aby szerokość spoiny wynosiła przy płytkach o długości boku: 
• do 100mm – około 2mm, 
• od 100mm do 200mm – około 3mm, 
• od 200mm do 600mm – około 4mm, 
• powyŜej 600mm – około 5÷20mm. 

 
Po związaniu kleju naleŜy usunąć wkładki dystansowe i wypełnić spoiny zaprawą do 

fugowania na menisk wklęsły. W wykładzinie naleŜy wykonać dylatację w miejscach dylatacji 
podkładu, a  szczeliny dylatacyjne wypełnić masą dylatacyjną lub zastosować specjalne wkładki. Masa 
dylatacyjna i wkładki dylatacyjne powinny mieć aktualną aprobatę techniczną. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonanej wykładziny powinna obejmować: 

• zgodność wykonania z dokumentacją techniczną lub umową, porównując wykładziny z 
projektem przez oględziny i pomiary (w tym wielkość i kierunek spadków, miejsca osadzenia 
wpustów itp.), 

• stan podłoŜy na podstawie protokołów badań międzyoperacyjnych, 
• jakość materiałów na podstawie deklaracji zgodności lub certyfikatów zgodności 

przedłoŜonych przez dostawców, 
• prawidłowość wykonania wykładziny przez  sprawdzenie: 

o przyczepności  wykładziny, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać 
głuchego odgłosu, 

o odchylenie powierzchni od płaszczyzny łatą długości 2m (odchylenie to nie powinno 
być większe niŜ 3mm na całej długości łaty), 

o prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin łatą z dokładnością do 1mm, 
• grubości warstwy kompozycji klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości 

określonej przez producenta. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót wykładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowy, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 
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• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z zakończonymi protokółami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych rozumiemy (zgodnie z art.3, p.14 

ustawy Prawo budowlane) dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac. 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami wykładzinowymi jest:   
• powierzchnia  wykonanych wykładzin – [m2], 
• listwy przyścienne, gzymsy i inne roboty ciągnione – [mb]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór gotowych wykładzin następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot  określają projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac tynkowych.  

Zgodność wykonania wykładzin stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w punkcie „Kontrola wykonania wykładzin” z wymaganiami i 
tolerancjami podanymi w pozostałych punktach. 

Wykładziny powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są pozytywne. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania jest  negatywny, okładzina lub wykładzina nie powinna zostać 
przyjęta. 

W takim przypadku  naleŜy przyjąć  jedno z następujących  rozwiązań: 
• jeśli to moŜliwe, poprawić wykładzinę i przedstawić ją do ponownego odbioru, 
• jeśli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 

wykładziny oraz jeśli Inwestor wyrazi zgodę – obniŜyć wartość wykonanych Robót, 
• w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania – usunąć wykładzinę i wykonać ją 

ponownie. 
 
Protokół odbioru gotowych wykładzin powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
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ST-4_2.4. Podłogi drewniane. Wymagania Szczegółowe 
CPV 45432114-6 – Roboty parkieciarskie oraz olejowanie 

 
Roboty budowlane oraz ich odbiory wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych ITB nr 397/2004 oraz normami powołanymi w ww. 
opracowaniu, na podstawie których opracowano poniŜsze Specyfikacje Techniczne. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, Ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_2.4 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_2.4 są prace budowlane związane z 
wykonaniem robót parkieciarskich i olejowania. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_2.4 

  Specyfikację Techniczną ST-4_2.4 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_2.4 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 
Specyfikacjami Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 
„Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_2.4 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_2.4 obejmuje wykonanie prac 
parkieciarskich w zakresie: 

• mechaniczne cyklinowanie parkietu – minimum 2 razy 
• ręczne cyklinowanie parkietu w miejscach niedostępnych 
• montaŜ cokolików drewnianych i listew przypodłogowych 
• olejowanie i woskowanie 
• zabezpieczenie folią mebli, okien itp. 
• sprzątanie. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty parkieciarskie naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, dokładnie 
przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac wykładzinowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
   

W robotach parkieciarskich często występują zagroŜenia zdrowia pracowników i 
bezpieczeństwa pracy z uwagi na moŜliwość wystąpienia pylenia podczas cyklinowania. 
Przy wykonywaniu olejowania czy woskowania naleŜy zapewnić bardzo dobrą wentylację 
pomieszczeń, aby nie dopuścić do szkodliwej i niebezpiecznej koncentracji ewentualnych oparów. 

Przy uŜyciu maszyn i narzędzi o napędzie elektrycznym naleŜy codziennie przeprowadzić 
kontrolę stanu technicznego przewodów i wyłączników oraz przestrzegać naleŜytego uziemienia 
urządzeń. Wszelkie uszkodzenia urządzeń elektrycznych powinny być usuwane przez specjalistę 
elektryka. 
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Ze względu na klęczącą pozycję w miejscach niedostępnych, przy wykonywaniu Robót stawy 
kolanowe powinny być chronione podkolannikami. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Materiały  do  wykonywania  robót parkieciarskich 

Materiały do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 3-cim ST-0 
„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, certyfikaty oraz spełniać wymogi BHP. 

Na opakowaniach materiałów stosowanych do robót parkieciarskich powinien znajdować się 
termin przydatności do stosowania.  

Wszystkie materiały powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 
producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. 

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów nieznanego producenta.   

2.2. Materiały 

Materiały do robót parkieciarskich: 
• olej 
• twardy wosk nabłyszczający  
• roślinne mydło olejowe  
• pielęgnacyjny olej woskowy 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót parkieciarskich naleŜy stosować: 
• cykliniarka mechaniczna bezpyłowa, 
• cykliniarka, lub cyklina ręczna, 
• papiery ścierne o roŜnej gradacji, 
• szlifierka kątowa, 
• drobne narzędzia: szpachlę ze stali nierdzewnej, wałek, szczotkę lakierniczą, pędzle itp 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Warunki  przystąpienia  do  robót 

Przed przystąpieniem do robót parkieciarskich powinny być zakończone: 
• wszystkie roboty budowlane,  
• podłogi z materiałów mineralnych włącznie z cokolikami, 
• roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania z przeprowadzeniem 

ciśnieniowych prób wodnych, instalacje elektryczne bez montaŜu osprzętu, 
• wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami 

naprawczymi. 
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Przed przystąpieniem do cyklinowania parkietu naleŜy dokonać drobnych napraw istniejącego 
parkietu. Sposób ich wykonania naleŜy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru. Zakłada się wykonanie 
dwukrotnego cyklinowania ze szpachlowaniem spoin między klepkami: 

• pierwszego zgrubnego, 
• drugiego właściwego, ze zmianą ziarnistości materiału ściernego. 

 
Miejsca trudnodostępne oraz naroŜniki, wnęki i listwy przyścienne naleŜy cyklinować ręcznie.  
 
Wykonawca zapewni: 

•  szczelne zabezpieczenie trwających robot cykliniarskich aby zminimalizować skutki 
ewentualnego przenikania pyłow 

•  elastyczną organizację robot, zgodną ze wskazaniami Inspektora Nadzoru 
•  sukcesywne sprzątanie pomieszczeń objętych pracami 

 
Przed przystąpieniem i podczas prowadzenia robot cykliniarskich naleŜy zabezpieczyć 

wszystkie powierzchnie i elementy wyposaŜenia przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach 
cykliniarskich naleŜy wszystkie pomieszczenia doprowadzić do stanu pozwalającego na ich 
uŜytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

Projektuje się renowację obecnie istniejącego parkietu. Cały parkiet naleŜy poddać dokładnemu 
cyklinowaniu za pomocą szlifierki taśmowej z papierem ściernym o ziarnistości 36. Pierwszy szlif 
wykonać po przekątnej do słoi drewna i poprzecznie do źródła światła. Drugi szlif naleŜy wykonać 
prostopadle do pierwszego. NaleŜy zwrócić uwagę, aby szlifować zawsze od lewej strony 
pomieszczenia, „ścieŜka w ścieŜkę” z kaŜdorazowym przesunięciem o połowę szerokości szlifu. 
Następnie naleŜy zmienić uziarnienie papieru ściernego na 60 i wykonać kolejne szlifowanie 
poprzecznie do źródła światła. Na końcu wykonać szlifowanie papierem o gradacji 100/120 wzdłuŜ 
włókien, aby otworzyć pory drewna. W przypadku utrudnionego dostępu (np. przy grzejnikach, w 
naroŜnikach) uŜyć szlifierki kątowej. W nielicznych miejscach większych ubytków deszczułki naleŜy 
wymienić. 

Po wyszlifowaniu podłogi, naleŜy oczyścić ją z wszelkich pyłów i przystąpić do 
zabezpieczania poprzez olejowanie na gorąco. Olejowanie przeprowadzić za pomocą thermopadu. Olej 
podgrzany do temperatury 80ºC nanieść na podłogę i dokładnie wetrzeć do całkowitego wchłonięcia. 
Po ok. 3 godzinach olejowanie naleŜy powtórzyć. Po zakończeniu naleŜy przeszlifować podłogę 
beŜowym padem. Po upływie ok. 48 godzin na podłogę naleŜy nanieść wosk na gorąco za pomocą 
maszyny jednotarczowej z thermopadem. Przy uŜyciu białego pada wosk jest wcierany i polerowany 
Po ok. 3 godzinach od zakończenia woskowania naleŜy ponowić polerowanie, a następnie parkiet 
pozostawić do wyschnięcia na ok. 6 godzin w temperaturze 20-23ºC i wilgotności powietrza 50-60%. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola wykonanych robót parkieciarskich powinna obejmować: 

• badanie, jakości sprzętu (jakości papieru) 
• kontrolę prawidłowości wykonania robót 
• ocenę estetyki wykonanych robót 
• stanu powierzchni parkietu po szlifowaniu 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót parkieciarskich 

Dokumentację robót wykładzinowych stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowy, 
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• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 
powszechnego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z zakończonymi protokółami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą robót parkieciarskich rozumiemy (zgodnie z art.3, p.14 

ustawy Prawo budowlane) dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu 
budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi podczas prac. 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z robotami wykładzinowymi jest:   
• powierzchnia  wykonanych robót parkieciarskich – [m2], 
• listwy przyścienne, gzymsy i inne roboty ciągnione – [mb]. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
 
Odbiór robót parkieciarskich następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z 

zamówieniem, którego przedmiot  określają projekt budowlany oraz Specyfikacja Techniczna 
wykonania i odbioru robót, a takŜe dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione 
zmiany dokonane podczas prac.  

Protokół odbioru gotowych wykładzin powinien zawierać: 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót parkieciarskich z zamówieniem 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
 
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzek z drewna litego oraz posadzki 
deszczułkowe 
PN-EN 13488/2003(U) - podłogi drewniane – elementy posadzki mozaikowej 
PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze sobą elementów drewna 
liściastego 
PN-EN844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica .Terminy ogólne dotyczące tarcicy 
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ST-4_3. Stolarka budowlana. Wymagania Szczegółowe 
Grupa 454 – Roboty wykończeniowe 
Klasa 454-3: Stolarka budowlana 
Kategoria robót 454-3.1 Drzwi 
Kategoria robót 454-3.2 Okna 

 
Roboty budowlano-montaŜowe oraz ich odbiory wykonywać zgodnie warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz normami powołanymi w opracowaniu, na podstawie 
których opracowano poniŜsze zalecenia. Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, z powodu braku odpowiednich norm oraz warunków technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych ITB, zostały sporządzone na podstawie dostępnej literatury. 

Zakłada się, Ŝe roboty budowlano-montaŜowe będą wykonywane przez wykwalifikowane, 
kompetentne i przeszkolone zespoły robocze wyposaŜone w niezbędny sprzęt.  

W tekście przyjęto zasadę niecytowania tekstów, lecz jedynie powoływania się na odpowiednie 
punkty przepisów norm, ustaw, rozporządzeń i innych dokumentów dotyczących opisywanych 
zagadnień. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST-4_3 

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych ST-4_3 są prace budowlano-montaŜowe związane z 
montaŜem stolarki okiennej i drzwiowej na budowie. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST-4_3 

  Specyfikację Techniczną ST-4_3 jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, 
naleŜy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1. 
ST-0 „Warunki Ogólne”. 
  Wymagania Szczegółowe ST-4_3 naleŜy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami 
Technicznymi wymienionymi w punkcie 1.5.3 Specyfikacji Technicznych ST-0 „Warunki Ogólne”. 

1.3. Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_3 

  Zakres Robót objętych Specyfikacją Techniczną ST-4_3 obejmuje wykonanie prac budowlano-
montaŜowych w zakresie: 

• transport na plac budowy, 
• składowanie na placu budowy, 
• wbudowanie w obiekt budowlany. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

  Roboty budowlano-montaŜowe naleŜy wykonywać z zachowaniem maksimum ostroŜności, 
dokładnie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa pracy.  

1.4.1. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Powstałe podczas wykonywania prac budowlano-montaŜowych odpady naleŜy gromadzić w 
wydzielonych do tego pojemnikach a następnie wywieźć na składowisko odpadów komunalnych bądź 
na składowisko odpadów niebezpiecznych – w zaleŜności od charakteru zgromadzonych odpadów 
oraz stopnia ich oddziaływania na środowisko w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności 
ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2001.62.627, tekst jednolity Dz.U.2016.0.672 z 
późniejszymi zmianami), ustawy o odpadach (Dz.U.2013.0.21) oraz przepisów związanych.  

1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) 

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. 
  Przede wszystkim naleŜy: 

• usunąć wszystkie elementy zagraŜające bezpieczeństwu pracujących, 
• przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlano-montaŜowych naleŜy odłączyć 

wszystkie wewnętrzne instalacje w miejscu prowadzenia Robót od sieci zewnętrznych, 
• roboty budowlano-montaŜowe naleŜy prowadzić pod nadzorem Kierownika Budowy. 

2. MATERIAŁY 
Okna i drzwi wykonane na zamówienie wg Projektu Budowlanego, drewniane z PCV lub 

aluminium. Stosować okna „z rozszczelnieniem”.  
Ogólne parametry techniczne stolarki okienno-drzwiowej:   

• okucia: stosować okucia obwiedniowe ROTO Centro 100: uchylne, rozwieralne, rozwieralno–
uchylne,  
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• okapnik: ramy okienne wyposaŜyć w listwę z okapnikiem aluminiowym, o specjalnym profilu 
zapobiegającym dostawaniu się wody opadowej do wnętrza profilu i ewentualnemu 
przymarzaniu uszczelki do ramy okna, 

• montować listwy z okapnikiem w kolorach: aluminiowy lub biały,  
• uszczelnienie: stosować uszczelkę gumową i silikon pomiędzy szybą a ramą skrzydła oraz 

profilowaną uszczelkę gumową pomiędzy skrzydłem a ramą okienną (zalecane zastosowanie 
podwójnej uszczelki), 

• szyby: stosować wkłady szyby zespolonej float 4-16-4 o współczynniku przenikalności 
cieplnej U=1.1W/m².  
 
Zalecane parametry techniczne drewnianej stolarki okienno-drzwiowej:   

• profile drewniane: świerk lub sosna - skrzydła, ramy oraz inne elementy konstrukcyjne okna;  
• profil klejony 3-warstwowo; układ słoi w warstwach przeciwstawny; klejenie profili: do 

spoinowania warstw profilu uŜywać kleju wodoodpornego klasy D-4;  
• elementy drewniane zabezpieczać impregnatem firmy SIKKENS; skrzydła, ramy oraz inne 

elementy drewniane szlifować oraz gładzić ręcznie;  
• malowanie profili: ciśnieniowe wodorozcieńczalnym podkładowym lakierem wodoodpornym 

oraz co najmniej dwukrotne malowanie nawierzchniowymi lakierami wodorozcieńczalnymi 
wodoodpornymi firmy SIKKENS.  
 
Parapety wewnętrzne drewniane lub granitowe. Podokienniki zewnętrzne z płytek 

klinkierowych lub blachy stalowej ocynkowanej.  
Przed montaŜem przechowywać stolarkę budowlaną w miejscu nie naraŜonym na wpływ 

zmiennych warunków atmosferycznych. Stolarka nie moŜe stać bezpośrednio na ziemi, lecz na 
przekładkach. NaleŜy przechowywać ją w pozycji pionowej, aby uniknąć jej deformacji. 

3. SPRZĘT 
Sprzęt do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi zawarte w punkcie 4-tym ST-0 

„Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi 
BHP. 

Do wykonywania robót budowlano-montaŜowych stosować: 
• wiertarki, 
• piony, 
• młotki, 
• szpachlówki, 
• drewniane kliny, 
• poziomice, 
• rozpylacze do wody, 
• pistolet do silikonu, silikon, 
• piankę montaŜową, 
• kołki rozporowe, wkręty lub kotwie montaŜowe, 
• korytka i szpachelki. 

4. TRANSPORT 
Środki transportu materiałów oraz sprzętu do wykonywania Robót powinien spełniać wymogi 

zawarte w punkcie 5-tym ST-0 „Wymagania Ogólne”, mieć odpowiednie Atesty, aktualne 
dopuszczenia UDT oraz spełniać wymogi BHP. 

Podczas transportu oraz składowania naleŜy unikać kontaktu materiałów silnie higroskopijnych 
z wodą, w celu zachowania ich własności uŜytkowych.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
Prace budowlano-montaŜowe wykonywać zgodnie z instrukcją producenta stolarki budowlanej.  

5.1. Przygotowanie stolarki budowlanej 

Przed przystąpieniem do mocowania ościeŜnicy zdjąć skrzydła. 
W odległości 10÷15cm od kaŜdego naroŜa, słupka i ślemienia wywiercić w ościeŜnicy otwory 

pod kołki rozporowe albo przytwierdzić do niej kotwy. 
Kotwy mocować do ościeŜnicy przed ustawieniem okna w ościeŜu, kołki i wkręty – po jego 

ustawieniu. Otwory wiercić po ustawieniu okna i przewierceniu otworów przelotowych w ościeŜnicy 
okna (Ø8mm). 

Odległości pomiędzy punktami mocowania nie mogą być większe niŜ 80cm dla okien 
drewnianych i aluminiowych oraz 70cm dla okien plastikowych. 

Prace wykończeniowe (tynki) wykonywać po montaŜu stolarki budowlanej w ścianie. 

5.2. Ustawienie i zamocowanie stolarki budowlanej 

Stolarkę budowlaną ustawiać następująco: 
• w ścianie1-warstwowej: pośrodku grubości ściany, 
• w ścianie 2-warstwowej: blisko zewnętrznej krawędzi muru (przed warstwą izolacji 

termicznej), 
• w ścianie 3-warstwowej: w płaszczyźnie izolacji termicznej. 

 
MontaŜ stolarki budowlanej: 

• próg ościeŜnicy oprzeć na belce lub klockach, a gdy okno/drzwi mocowane jest w płaszczyźnie 
ocieplenia – na metalowym kątowniku, 

• ustawić okno/drzwi w ościeŜu tak, aby po bokach i na górze ościeŜnicy był luz 1÷1.5cm. Luz 
na dole okna musi być większy, gdyŜ powinien umoŜliwiać zamocowanie parapetu. 

• sprawdzić ustawienie ościeŜnicy w pionie oraz w poziomie i unieruchomić ją klinami; kliny 
moŜna wkładać tylko przy naroŜach, słupków i ślemionach, 

• dokładnie ustawione okno/drzwi zamocować do ściany, 
• po zamocowaniu okna/drzwi usunąć kliny montaŜowe i załoŜyć skrzydła okien/drzwi, tak by 

mogły się swobodnie otwierać i zamykać; skrzydła zapobiegną wygięciu ościeŜnicy przez 
powiększającą swoją objętość piankę montaŜową. 

5.3. Uszczelnienie stolarki budowlanej 

Stolarkę budowlaną uszczelniać następująco: 
• ościeŜe i ościeŜnicę obficie zwilŜyć wodą (wilgoć potrzebna jest piance do związania); przed 

wypełnieniem szczeliny pianką montaŜową między ościeŜem a ościeŜnicą naleŜy zabezpieczy 
ościeŜnicę przed nadmiernym wydostaniem się pianki i przyklejeniu do niej (okleić ościeŜnicę 
taśmą samoprzylepną), 

• szczelinę wokół okna/drzwi wypełnić pianką montaŜowa; pasma pianki nie mogą być zbyt 
szerokie: po wyciśnięciu z pojemnika powinny mieć około 1cm, a po rozpręŜeniu około 3cm; 
jeśli szczelina jest szeroka trzeba ją wypełniać kilkoma warstwami, 

• nadmiar pianki po jej stwardnieniu odciąć noŜem, 
• od środka piankę zabezpiecz silikonem, a od zewnątrz tynkiem, albo paskiem samoprzylepnej 

taśmy paroprzepuszczalnej i listwą maskującą. 
 

Podczas wykonywania wykończeń zewnętrznych okna/drzwi naleŜy osłonic folią. W razie 
potrzeby uŜyć folii samoprzylepnej. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Kontrola wykonania Robót 

Kontrola jakości Robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych Robót 
budowlano-montaŜowych oraz sprawdzeniu zgodności wykonanych Robót z instrukcją montaŜu 
dostarczoną przez producenta, Specyfikacją Techniczną, projektem oraz odpowiednimi normami 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Dokumentacja robót budowlano-montaŜowych 

Dokumentację Robót stanowią: 
• Projekt Budowlany, 
• Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, 
• Dziennik Budowlany, 
• dokumenty (certyfikaty lub deklaracje zgodności) świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane z 7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U.2016.0.290, z późniejszymi 
zmianami), 

• protokoły odbiorów częściowych i końcowych robót, z załączonymi protokołami z badań 
kontrolnych. 
 
Przez dokumentację powykonawczą robót budowlano-montaŜowych najeŜy rozumieć 

wymienioną wyŜej dokumentacje Robót z naniesionymi zmianami w stosunku do Projektu 
Budowlanego i Specyfikacji Technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac. 

7.2. Obmiar Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 

Jednostką obmiarową związaną z Robotami jest:   
• okna – [szt], z jednoczesnym podaniem ich powierzchni, 
• parapety, gzymsy, pasy ościeŜa i inne roboty ciągnione – [mb] z jednoczesnym podaniem ich 

szerokości w rozwinięciu. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór Robót będzie dokonywany zgodnie ze Specyfikacją ST-0 „Wymagania Ogólne”. 
 
Protokół odbioru gotowych Robót powinien zawierać: 

• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia, 
• stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania Robót z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawa płatności jest wskazana w Specyfikacji ST-0 „Wymagania Ogólne”. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  

w związku z wykonaniem prac objętych Kontraktem i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

Zakłada się, iŜ Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm, w 
szczególności: 
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• PN-B-11201:1996 Materiały kamienne. Elementy kamienne – podokienniki zewnętrzne 
• PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 

montaŜowych i ustalania tolerancji 
 

 


