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SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH Z KODAMI CPV  

LP. 
KOD 

WŁASNY 
TYTUŁ SPECYFIKACJI STR. KOD CPV 

1. OST Ogólna specyfikacja techniczna 2 45000000-7 
SST SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ARCHITEKT URA 

2. A.1. Hydroizolacje i paroizolacje 19 45320000-6 
 A.1.1. Hydroizolacja ścian fundamentowych   
 A.1.2. Hydroizolacja podłogi na gruncie   
 A.1.3. Hydroizolacja ścian pomieszczeń mokrych   
 A.1.4. Paroizolacja stropów   
 A.1.5. Hydroizolacja połaci stropodachów   

3. A.2. Termoizolacje 26 45321000-3 
 A.2.1. Termoizolacja podłogi na gruncie   
 A.2.2. Termoizolacja stropodachów   
 A.2.3. Termoizolacja ścian fundamentowych   
 A.2.4. Termoizolacja ścian nadziemia w technologii BSC   

 A.2.5. 
Termoizolacja ścian nadziemia w technologii panelowej fasady 
wentylowanej 

  

4. A.3. Izolacje akustyczne 31 45323000-7 
 A.3.1. Izolacja akustyczna pozioma stropów międzypiętrowych   

5. A.4. Ślusarka i stolarka otworowa 34 45421000-4 
 A.4.1. Stolarka okienna z PVC   
 A.4.2. Ślusarka okienna i drzwiowa z aluminium   
 A.4.3. Stolarka drzwiowa p.poż. stalowa   
 A.4.4. Stolarka drzwiowa z drewna   

6. A.5. Tynki zewnetrzne i wewnętrzne 43 45324000-4 
 A.5.1. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe   
 A.5.2. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne   

7. A.6. Roboty dekarsko - blacharskie 47 45260000-7 
 A.6.1. Wykonanie poszycia z płyt OSB   

8. A.7. Sufity podwieszone 51 45421146-9 
 A.7.1. Sufity podwieszone z płyt GK   
 A.7.2. Sufity podwieszone rastrowe, wypełnione płytami mineralnymi   

9. A.8. Posadzki 55 45432100-5 
 A.8.1. Podkłady pod posadzki   
 A.8.2. Posadzki z płytek gresowych i granitowych   
 A.8.3. Posadzki z wykładzin obiektowych PVC    
 A.8.4. Posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej   

10. A.9. Okładziny ścienne 62 45442100-8 
 A.9.1. Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych   
 A.9.2. Okładziny zewnętrzne z płytek klinkierowych   

11. A.10. Wyprawy malarskie ścian i sufitów 67 45450000-6 
 A.10.1. Malowanie standardowymi farbami akrylowymi   
 A.10.2. Malowanie lateksowymi farbami akrylowymi    

12. A.11. Inne roboty wykończeniowe 71 45450000-6 
 A.11.1. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej i zwykłej   

 A.11.2. 
Elementy różne (żaluzje, maty do obuwia, podokienniki oraz dylatacje 
zewnętrzne i wewnętrzne) 

  

13 A.12 Przygotowanie terenu pod budowę 75 45100000-8 
14 A.13 Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 78 45100000-8 
15 A.14 Warstwy odsączające i odcinające 84 45111240-2 
16 A.15 Obrzeża betonowe 88 45212221-1 
17 A.16 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 92 45100000-8 
18 A.17 Podbudowa z betonu asfaltowego 96 45233200-1 
19 A.18 Ogrodzenie 100 45340000-2 
20 A.19 Zieleń niska, średnia i wysoka 106 45112710-5 
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OST - OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
KOD CPV 45000000-7 

 
 
 

l. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wy-
konania i odbioru robót związanych z wykonaniem: 

 
„BUDOWA CENTRUM NAUKOWO–EDUKACYJNO-SPORTOWO-REKREAC YJNEGO  

W WI ŚLICY -  ETAP III”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawę opracowania szczegółowych 

specyfikacji technicznych (SST) i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których 
istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na 
podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
 

1.4.1. obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.4.2. budynku -należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

 
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym -należy przez to rozumieć budynek wolno stojący 

albo budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu 
potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się 
wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i 
lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej 
budynku. 
 

1.4.4. budowli -należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 



 3  

pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 

1.4.5. obiekcie małej architektury -należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki. 
 
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym -należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 
1.4.7. budowie -należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlane 
 

1.4.8. robotach budowlanych -należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.4.9. remoncie -należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

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

 
1.4.10. urządzeniach budowlanych -należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 

obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 
1.4.10. terenie budowy -należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -należy przez to rozumieć tytuł 

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

 
1.4.13. pozwoleniu na budowę -należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 

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

 
1.4.14. dokumentacji budowy -należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także dziennik montażu. 

 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej -należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi. 

 
1.4.16. terenie zamkniętym -należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 

prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
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a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji: jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i 
Administracji oraz Ministrowi: Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 

1.4.17. aprobacie technicznej -należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 
1.4.18. właściwym organie -należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego 

lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych 
w rozdziale 8. 

 
1.4.18. wyrobie budowlanym -należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

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

 
1.4.20. organie samorządu zawodowego -należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 

15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 
1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu -należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 

budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
 

1.4.22. opłacie -należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) -należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

 
1.4.23. dzienniku budowy -należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 
1.4.25. kierowniku budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 
1.4.26. rejestrze obmiarów -należy przez to rozumieć -akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 
1.4.27. laboratorium -należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 

wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

 
1.4.27. materiałach -należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 

różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
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1.4.29. odpowiedniej zgodności -należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru -należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 

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

 
1.4.31. projektancie -należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji -należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania -należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania 
i przekazania do eksploatacji. 

 
1.4.34. ustaleniach technicznych -należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 
1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót -należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 

określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

 
1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, 'której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 
również przy odbiorze gotowego obiektu. 

 
1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) -opracowana przez projektanta lub dostawcę 

urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i 
bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 

 
1.4.38. istotnych wymaganiach -oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 

innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
1.4.39. normach europejskich -oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 

(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy 
europejskie (EN)' lub ,dokumenty harmonizacyjne (HO)", zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 
1.4.40. przedmiarze robót -to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych. 
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1.4.41. robocie podstawowej -minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 
1.4.42. Zarządzającym realizacją umowy -jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową. 

 
 
Oznaczenia i skróty: 
 DP - Dokumentacja Projektowa 
 ST -  Specyfikacja Techniczna 
 OST - Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogólne 
 SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
 PZJ - Program Zapewniania Jakości 
 PT i OR - Projekt Technologii i Organizacji Robót 
 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

 
1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w "Ogólnych warunkach umowy". 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt wykonawcy. 
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1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania. 

 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

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

 
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu 
i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. 

 
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym 
takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne 
obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie 
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terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób 
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

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

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych (SST). 
 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 

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

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca 
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Inspektora nadzoru. 

 
3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 
SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. . 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze 
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

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

 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

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

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

- szczegółowy harmonogram robót i finansowania 
- projekt organizacji budowy, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- program zapewnienia jakości 
 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 

wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora nadzoru. 

 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 

i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 

 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą opar1e na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. 

 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 

nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 
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Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem ~badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 
 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na 
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
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Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio 
opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 
 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

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

 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. 
(Dz. U. 99/98)" 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny 
jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, .terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, .uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

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

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
robót. 

 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
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[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej -przedmiarze robót. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Uwagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy I zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

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

 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i s:ST. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy. eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi, 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 

3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

4. protokoły odbiorów częściowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i 
programem, zapewnienia jakości (PZJ) , 

8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

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

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 

 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. "Odbiór 
ostateczny robót(końcowy) robót". 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach 
umownych. 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji 
projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
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- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami 
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z 
postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań 
f) tymczasową przebudowę~ urządzeń obcych. 

 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy 
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 

2016 z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 

r. Nr 147, poz. 1229). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późń. 

zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późń 

zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 

204, poz. 2086). 
 
10.2. Rozporządzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 
209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie określenia 
polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. 
Nr 209, poz. 1780). 
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- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. -w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. -w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2042). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, 
V) Arkady, Warszawa 1989-1990. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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A.1. Hydroizolacje i paraizolacje                                                                              CPV  45320000-6 
A.1.1. Hydroizolacja ścian fundamentowych 
A.1.2. Hydroizolacja podłogi na gruncie 
A.1.3. Hydroizolacja ścian i podłóg pomieszczeń mokrych 
A.1.4. Paroizolacja stropów i stropodachu 
A.1.5. Hydroizolacja połaci stropodachów 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy – Etap III” 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres niniejszej SST obejmuje wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót hydroizolacyjnych 
i paroizolacyjnych zabezpieczających podziemne i nadziemne elementy budowlane. 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- hydroizolację poziomą podłóg na gruncie z papy termozgrzewalnej 
- hydroizolację pionową ścian piwnic w gruncie grubowarstwową, dwuskładnikową powłoką 

bitumiczną bezrozpuszczalnikową 
- hydroizolację ścian i podłóg natrysków i stref narażonych na zachlapywanie wodą powłokami 

płynnej folii 
- paraizolację stropów z zaprawy uszczelniającej 
- paraizolację górnej obudowy klatki schodowej z folii niskoparoprzepuszczalnej 
- hydroizolację stropodachu masą bitumiczną wzmocnioną tkaniną z włókna szklanego na 

warstwie gruntującej; 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Hydroizolacje i paroizolacje. 
 

1.5.1. Hydroizolacje przeciwwilgociowe – izolacje chroniące obiekty budowlane przed 
działaniem wody nie wywierającej na nie ciśnienia tj wody kapilarnej w gruncie, wody 
opadowej działającej bezpośrednio na przegrody budowlane oraz wody rozlewanej na 
podłogi i ściany w pomieszczeniach mokrych . 
Zastosowanie: 
- zabezpieczenie ścian fundamentowych położonych powyżej wody gruntowej lub 

zaskórnej tj przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu (izolacja pozioma) oraz 
przed wodą opadową wsiąkającą w grunt (izolacja pionowa) 

- zabezpieczenie ścian i podłóg pomieszczeń mokrych (łaźnie z natryskami) 
- zabezpieczenie połaci dachowych przed wodą opadową. 

 
1.5.2. Paroizolacje – izolacje chroniące przegrody budowlane lub ich warstwy przed działaniem 

pary wodnej przenikającej z pomieszczeń wilgotnych oraz przenikaniem pary 
atmosferycznej i fizjologicznej do warstw wymagających zabezpieczenia 
przeciwwilgociowego. 
Zastosowanie: 
- zabezpieczenie podłóg na stropach międzypiętrowych nad tzw. pomieszczeniami 

mokrymi 
- zabezpieczenie termoizolacji stropów i połaci ocieplonych wełnę mineralną. 
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1.5.3. Izolacje paroprzepuszczalne (wiatroizolacje) – chronią warstwy termoizolacji jako folie 
wstępnego krycia FWK. Stosowane po zewnętrznej stronie izolacji termicznej folie FWK 
wysokoparoprzepuszczalne mogą być układane bezpośrednio na termoizolacji, natomiast 
mające małą paroprzepuszczalność wymagają pozostawienia szczeliny wentylacyjnej 
między folią a termoizolacją. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z DP, SST i poleceniami Inspektora. 
 
1.6.1. Wymogi formalne 
 Roboty hydroizolacyjne, paroizolacyjne i wiatroizolacyjne powinny być wykonane zgodnie 

z dostarczoną DP zaakceptowaną przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawiające nadzór nad realizacją inwestycji. 

 Wykonanie robót powinno być zlecane przedsiębiorstwu, mającemu doświadczenie w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. 

 
1.6.2. Warunki organizacyjne 
 Przed przystąpieniem do robót wykonawca oraz nadzór techniczny powinny dokładnie 

zaznajomić się z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu akceptacji osób pełniących 
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją 
inwestycji, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 
projektowych, mogących mieć wpływ na nośność należy uzyskać dodatkową akceptację 
projektantów. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Papa termozgrzewalna podkładowa 

- rodzaj osnowy welon szklany 
- gramatura 60 
- masa bitumiczna asfalt oksydowany 
- posypka drobnoziarnista, mineralna 
- odporność na spływanie ≥ +70 0C 
- giętkość ≤ 0 0C 
- siła zrywająca 400/300±100 N/5 cm 
- wydłużenie 3±1% 
- odporność na przyspieszone starzenie 80+5 0C 
- masa ok. 4,2 kg/m2 
- grubość 3,5±5% mm 
- sposób mocowania - zgrzewanie 
  

2.3. Papa termozgrzewalna 
- rodzaj osnowy włóknina poliestrowa 
- gramatura 200 g/m2 
- modyfikacja SBS 
- posypka gruboziarnista, mineralna 
- odporność na spływanie ≥+80 0C 
- giętkość ≤ -25 0C 
- siła zrywająca 800/650±150 N/5 cm 
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- wydłużenie 65±15% 
- odporność na przyspieszone starzenie 100+10 0C 
- masa ok. 6,0 kg/m2 
- grubość ok. 5 mm 
- sposób mocowania – zgrzewanie 

 
2.4. Hydroizolacja pionowa ścian piwnic w gruncie i strefie cokołowej 

warstwa gruntująca 
- emulsja bitumiczna bez rozpuszczalników 
- gęstość 1,0 kg/dm3 
- wartość pH ok. 10 
- stopień rozcieńczenia 1:5 
- temperatura obróbki od +5÷+30 0C 
- zużycie ok. 150 ml/m2 
warstwa właściwa 
- bitumiczna powłoka grubowarstwowa, dwuskładnikowa, bez rozpuszczalnik-, wzmocniona 

włóknami 
- komponent płynny: emulsja bitumiczno-kauczukowa 
- gęstość 1,15 kg/dm3 
- konsystencja: pasta 
- czas obróbki ok. 90 min. 
- temperatura obróbki od +5÷+30 0C 
- odporność na temperaturę od -20÷+80 0C 
- proporcja mieszania płynu do proszku 2,5:1 
- maksymalna grubość warstwy w stanie mokrym 6 mm 
- czas schnięcia 2 dni 
- zużycie 4,8 kg/m2 dla grubości 4,2 mm warstwy w stanie suchym 

 
2.5. Hydroizolacje ścian i podłóg natrysków i stref narażónych na zachlapywanie: 

warstwa gruntująca 
- dyspersja tworzywa sztucznego bez rozpuszczalników 
- kolor czerwony 
- ciężar właściwy ok. 1,0 kg/l 
- temperatura obróbki od +5÷+30 0C 
- odstęp czasu między nanoszeniem kolejnych warstw 30 min 
- ilość warstw – 2 
- odporność na deszcz po 1 godz. 
- zużycie ok. 150 ml/m2 na każdą warstwę 
warstwa właściwa - płynna folia 
- dyspersja tworzywa sztucznego bez rozpuszczalników 
- kolor szary 
- ciężar właściwy ok. 1,45 kg/dm3 
- temperatura obróbki od +8÷+30 0C 
- odstęp czasu między nanoszeniem kolejnych warstw ok. 4 godz. 
- odstęp czasu między nałożeniem ostatniej warstwy a klejeniem płytek ok. 12 godz. 
- zużycie 1,2 kg/m2  
- grubość powłoki 1 mm w stanie świeżym 
- ilość warstw – 2 dla ścian i podłóg w natryskach, 1 dla pozostałych stref narażonych na 

zachlapywanie wodą 
 

2.6. Paroizolacja stropów międzypiętrowych: 
- mikrozaprawa uszczelniająca o grubości warstwy min 2 mm 
 

2.7. Paroizolacja górnej obudowy klatki schodowej 
- folia PE niskoparoprzepuszczalna grubości 0,3 mm 
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2.8. Wiatroizolacja fragmentów ścian ocieplonych wełną mineralną 
- membrana wysokoparoprzepuszczalna 
- masa powierzchniowa ok. 100 g/m2 
- paroprzepuszczalność 3000 g/m2/24 h2/24 h 
- odporność UV 2 miesiące 
- wytrzymałość na zerwanie 

wzdłużna >135 N/5 cm 
poprzeczna  >160 N/5 cm 

- wartość Sd  0,01 m 
wzdłużne 30% m 
poprzeczne  20% m 

- odporność temperaturowa  -40 0C ÷ +80 0C 
- odporność na zerwanie na gwoździu >75 N 
- rozmiar rolki 1,5 m x 50 mb = 75 m2 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora lub osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie 
i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. Do przewozu zaleca się stosowanie 

samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do 

akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót, harmonogram oraz PZJ, uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 

 
5.2. Wymagania dotyczące robót izolacyjnych 

Roboty izolacyjne powinny być prowadzone w warunkach gwarantujących skuteczność założonej 
izolacji: 
- po zakończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne 
- podczas pogody suchej, w temperaturze powyżej +5°C dla izolacji bitumicznych, powyżej 

+15°C dla izolacji z tworzyw sztucznych 
- po sprawdzeniu jakości materiałów izolacyjnych i fachowego przygotowania pracowników 

wykonujących izolację 
 

Hydroizolacje 
Powierzchnia podłoża pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być czysta i równa, 

bez wgłębień wypukłości i pęknięć. Pod izolację z folii powierzchnia ta powinna być gładka. 
Izolacja wodochronna dowolnego typu powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca 

do podłoża jak również prawidłowo dociśnięta do niego w sposób trwały. Niedopuszczalne jest 
występowanie na powierzchni izolacji pęcherzy, fałd, dziur, odprysków złuszczeń i innych 
uszkodzeń. 

Miejsca przenikania wszelkich przewodów instalacyjnych przez warstwy izolacyjne 
powinny być uszczelniane w sposób zapobiegający przeciekom wody. Podczas prowadzenia robót 
izolacyjnych oraz po ich zakończeniu należy chronić warstwę izolacyjną przed uszkodzeniami 
mechanicznymi. 
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Poziome izolacje ścian fundamentowych powinny być ułożone z 1 warstwy papy 
podkładowej, asfaltowej, termozgrzewalnej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. 
Izolacja powinna wystawać co najmniej 1,0 cm z każdej strony ściany (łącznie z tynkiem). Górna 
izolacja pozioma ścian fundamentowych powinna być ułożona na wysokości co najmniej 30 cm nad 
poziomem terenu lub chodnika przy budynku. 

Izolacja przeciwwilgociowa pod płytą podłogową przyziemia powinna być ułożona na płycie 
chudego betonu z górną powierzchnią wyrównaną na gładko. 
Pionową izolację ścian fundamentowych stanowić będzie wodoszczelna masa klejąca stosowana do 
klejenia styropianu w strefie przygruntowej, wyprowadzona do wysokości minimum 30cm ponad 
poziom terenu przy budynku.  

Izolacje systemowe ścian w gruncie oraz podłóg i ścian w pomieszczeniach mokrych z 
natryskami należy wykonać zgodnie z systemowymi instrukcjami stosowania. 

Stropodachy niewentylowane należy izolować masą bitumiczną wzmocnioną tkaniną z 
włókna szklanego ułożonego na zagruntowanej wylewce betonowej, wykonanej ze spadkiem 1,5%. 

Paroizolacje 
Paroizolacje stosuje się  w celu zabezpieczenia warstw termoizolacyjnych i podłogowych 

przed zawilgoceniem  parą wodną działającą na przegrodę budowlaną. 
Izolacje parochronne wykonuje się z materiałów o dużym oporze dyfuzyjnym z folii PE. 

Arkusze folii PE powinny być układane luzem i zgrzewane na zakładach szerokości 10 cm 
podłużnie i 12 cm poprzecznie w stosunku do układu rozwijania. 

 
 Wiatroizolacje 

Membranę wysokoparoprzepuszczalną układać i mocować bezpośrednio na izolacji 
termicznej między tą izolacją a podkonstukcją systemową. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 

6.2. Kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Postawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

- pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robót. 
 

6.3. Kontrola materiałów 
Odbiór materiałów i wyrobów gotowych dla wszystkich robót izolacyjnych powinien być 
dokonywany na podstawie: 
- danych z projektu 
- odpowiednich norm i aprobat 
- wymagań zawartych w obowiązujących instrukcjach wykonania robót izolacyjnych. 
 

6.4. Kontrola podłoża 
Odbiór przeprowadzony po przygotowaniu podłoża pod hydroizolacje i paraizolacje powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i wilgotności podłoża 
- sprawdzenie spadków podłoża, sposobu osadzenia urządzeń odpływowych, uszczelnienia 

przebić instalacyjnych, zabezpieczenia systemowymi taśmami naroży i krawędzi izolowanych 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem, niniejszymi warunkami oraz 

odpowiednimi normami. 
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6.5. Kontrola ułożenia izolacji wielowarstwowych 
Odbiór przeprowadzony po wykonaniu poszczególnych warstw izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- dokładności wykonania obróbek naroży, krawędzi oraz miejsc przebić instalacyjnych i miejsc 

szczególnie narażonych na przecieki 
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyjnej, pęcherzy, prześwitów, 

niedokładności połączeń, zgrzewań, sklejeń itp. 
 

6.6. Kontrola ułożenia izolacji szczelin dylatacyjnych 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednorodnego materiału o jednakowym profilu na całej długości szczeliny oraz 
połączeniach bez możliwości rozerwania i ścinania. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest m2 wykonanej izolacji wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi. 
 

8.        ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.        Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg OST. 
 
8.2.       Odbiór materiałów 

Wszystkie materiały wykorzystane przy wykonywaniu hydroizolacji i paroizolacji powinny 
odpowiadać wymaganiom polskich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
 

8.3.       Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót i zawartych w umowie. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami 
- występowania ewentualnych uszkodzeń izolacji w celu ich usunięcia 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami roboty uznaje się za 
niezgodne z DP i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 
8.4.       Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- zakres tego typu robót , określony pisemnym stwierdzeniem Inspektora, 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku Budowy o wykonaniu i odbiorze robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. Płaci się za 1m2 wykonanej izolacji. Cena 

jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz PZJ 
- zakup i dostawę na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów podstawowych i 

pomocniczych, wynikających z technologii 
- wykonanie hydroizolacji i paroizolacji 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy 
- wykonanie wszystkich pomiarów, prób i sprawdzeń. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-80/B-10240  „Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 

PN-69/B-10260  „Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
PN-77/B-27604  „Materiały izolacji przeciwwilgociowej.” 
 
PN-58/C-96177  „Przetwory naftowe. 

Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.” 
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A.2. Termoizolacje                                                                                                     CPV-45321000-3 
A.2.1. Termoizolacja podłogi na gruncie 
A.2.2. Termoizolacja stropodachów w układzie odwróconym 
A.2.3. Termoizolacja ścian fundamentowych 
A.2.4. Termoizolacja ścian nadziemia w technologii prefabrykowanych płyt dociepleniowych pod 

wykończenie płytkami klinkierowymi. 
A.2.5. Termoizolacja ścian nadziemia w technologii panelowej fasady wentylowanej 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Zakres niniejszej SST obejmuje wymagania, dotyczące wykonania i odbioru robót 
termoizolacyjnych zabezpieczających podziemne i nadziemne elementy budowlane. 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- termoizolację poziomą podłogi na gruncie styropianem samogasnącym typu podłoga/dach; 
- termoizolację stropodachów niewentylowanych płytami z polistyrenu ekstrudowanego XPS; 
- termoizolację  ścian zewnętrznych nadziemia budynku adaptowanego z prefabrykowanych płyt 

dociepleniowych pod wykończenie płytkami klinkierowymi; 
- termoizolację ścian zewnętrznych nadziemia budynku wełną mineralną w systemie panelowych 

fasad  wentylowanych; 
- termoizolację ścian fundamentowych styropianem ekstrudowanym; 
- termoizolację górnej obudowy klatki schodowej krytej blachą cynkowo-tytanową. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 
 
1.5.1. Wymogi formalne 

Układanie izolacji termicznych powinno być zgodne z dostarczona dokumentacją 
techniczną lub instrukcją układania, akceptowaną przez osoby pełniące samodzielne 
funkcje w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

Wykonanie termoizolacji ścian  w technologii lekkiej należy wykonać wg przyjętego 
systemu posiadającego klasyfikację ogniową NRO. 

Układanie izolacji termicznej powinno być przeprowadzone zgodnie z zaleceniami 
systemu. Układanie izolacji z wełny mineralnej lub styropianu powinno być zgodne z 
zaleceniami producenta lub instrukcjami systemowymi ich stosowania  do ocieplenia ścian,  
podłóg, stropodachów i połaci dachowych. 

Wykonanie robót termoizolacyjnych powinno być zlecone przedsiębiorstwu 
mającemu doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość 
wykonania. 

 



 27 

1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca i nadzór techniczny powinny się dokładnie 
zaznajomić z całością dokumentacji technicznej oraz projektem organizacji robót. Przed 
rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu układania 
izolacji i upewnić się że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. 
Przy robotach należy przestrzegać przepisów BHP i p.poż. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania, dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST. 
 
2.2. Podstawowymi materiałami do wykonania izolacji jest polistyren ekstrudowany, styropian 

samogasnący, wełna mineralna skalna. 
 
2.3. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego do ocieplenia ścian fundamentowych w gruncie 

Zastosowane płyty powinny posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie i 
wykazywać następujące cechy: 
- dobra wytrzymałość mechaniczna 
- wytrzymałość na ściskanie od 200 do 700 kN/m2 
- wysoka odporność na działanie wilgoci 
- nasiąkliwość od 0,2% do 2,2% 
- niski współczynnik przewodzenia ciepła 
- gęstość płyty 28-45 kg/m3 
- odporność na działanie alkoholi, olejów, kwasów, zasad i wody 
- grubość warstwy 10 cm do ocieplenia zewnętrznych ścian przy gruncie. 

 
2.4. Płyty z polistyrenu ekstradowanego XPS do ocieplania stropodachów niewentylowanych nad 

ostatnią kondygnacją: 
-     wymiary 1250 x 600 x 200 mm 
-     gęstość pozorna 40 kg/m3 
-     współczynnik przewodzenia ciepła λ0 = 0-,034÷0,040 W/mK 
-     nasiąkliwość wodą przy długotrwałym całkowitym zanurzeniu ≤ 0,7%  
-     naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥500 kPa 
-     wykończenie krawędzi na zakład 
-     faktura gładka 
-     temperatura użytkowania -50 do +75 0C 
-     klasa odporności ogniowej – samogasnące, E 
-     odporność na korozję biologiczną i duże obciążenia, gaz spieniający CO2, mała chłonność wody 

 
2.5. Prefabrykowane płyty termoizolacyjne profilowane pod płytki klinkierowe 

- aprobata ITB, atest PZH 
- palność – samogasnący, E 
- gęstość pozorna min 20kg/m3 
- temperatura użytkowania do 80°C 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min 140kPa 
- wytrzymałość na rozciąganie siłą prostopadłą min 290kPa 
- wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni ≤8N/cm2 
- struktura jednorodna, stabilność wymiarowa, gładkość bez kawern większych niż 5mm 
- grubość płyty 14 cm. 

 
2.6. Płyty z wełny mineralnej zwykłej do ocieplenia zewnętrznych ścian w systemie panelowych fasad 

wentylowanych. 
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Zastosowane płyty z wełny mineralnej, odpowiadające wymaganiom odpowiednich norm i 
posiadające świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, wykazujące następujące 
cechy: 
- dobrą i niezmienną izolacyjność termiczną; 
- dużą wartość modułu sprężystości; 
- płyta może dostosować się w pewnym stopniu do nieregularności podłoża; 
- wilgotność wełny nie może przekraczać 2% suchej masy; 
- na całej powierzchni płyty jednakowa twardość i ściśliwość, włókna równomiernie 

zaimpregnowane; 
- niewrażliwość na działanie wilgoci; 
- odporność na gnicie; 
- odporność na cykle rozmrażanie – zamrażanie; 
- stabilność wymiarową; 
- łatwość i szybkość obróbki; 
- możliwość układania w prawie każdych warunkach pogodowych; 
- regularny kształt płyt, proste krawędzie, nieuszkodzone narożniki; 
- wełna w płytach powinna tworzyć warstwę równą, ciągłą bez rozwarstwień; 
- jednorodna struktura na całej powierzchni 
- grubość warstwy 20 cm. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora lub osoby 
pełniące samodzielne funkcje w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, ze 
szczególnym uwzględnieniem ochrony wełny oraz suchych mieszanek klejowych przed ich 
zawilgoceniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót, 
harmonogram oraz PZJ, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty. 
 

5.2. Wymagania przy układaniu płyt styropianowych jako ocieplenia podłóg na gruncie 
– płyty układać luzem na płycie betonowej zatartej na gładko, 
– izolację ułożyć jak dla podłóg pływających, stosując wzdłuż ścian paski materiału izolacyjnego 

do wysokości równej wysokości konstrukcji podłogi 
– styki płyt zabezpieczyć paskami folii budowlanej szerokości minimum 10 cm. 

 
5.3. Wymagania przy układaniu płyt z polistyrenu ekstrudowanego na ścianach fundamentowych. 

- płyty kleić do ścian fundamentowych wodoszczelną masą klejącą bez rozpuszczalników 
organicznych z tkaniną z włókna szklanego a w strefie cokołowej, wykończonej płytkami 
kamiennymi dodatkowo mechanicznie kołkami talerzykowymi. 
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5.4. Wymagania przy układaniu płyt z wełny mineralnej  na ścianach zewnętrznych warstwowych 
- płyty mocować mechanicznie kołkami o trzpieniu wkręcanym zgodnie z instrukcją wybranego 

panelowego systemu ocieplenia w technologii wentylowanej ściany fasadowej, spełniającego 
warunki NRO.  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
 
6.2. Kontrola robót zanikających lub ulegających zakryciu. 

Postawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- pisemne stwierdzenie Inspektora o wykonaniu robót zamieszczone w Dzienniku Budowy 
- inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu i odbiorze robót. 
 

6.3. Kontrola materiałów 
Odbiór materiałów i wyrobów gotowych dla wszystkich robót izolacyjnych powinien być 
dokonywany na podstawie: 
- danych z projektu 
- odpowiednich norm i aprobat 
- wymagań zawartych w obowiązujących instrukcjach wykonania robót izolacyjnych. 
 

6.4. Kontrola podłoża 
Odbiór przeprowadzony po przygotowaniu podłoża pod termoizolacje powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i wilgotności podłoża 
- sprawdzenie spadków podłoża, sposobu osadzenia urządzeń odpływowych, uszczelnienia 

przebić instalacyjnych, zabezpieczenia systemowymi taśmami naroży i krawędzi izolowanych 
- sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem, niniejszymi warunkami oraz 

odpowiednimi normami. 
 

6.5. Kontrola ułożenia izolacji wielowarstwowych 
Odbiór przeprowadzony po wykonaniu poszczególnych warstw izolacyjnych powinien obejmować 
sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- dokładności wykonania obróbek naroży, krawędzi oraz miejsc przebić instalacyjnych i miejsc 

szczególnie narażonych na przecieki 
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych warstwy izolacyjnej, pęcherzy, prześwitów, 

niedokładności połączeń, zgrzewań, sklejeń itp. 
 
6.6. Kontrola ułożenia izolacji szczelin dylatacyjnych 

Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 
wykonane z jednorodnego materiału o jednakowym profilu na całej długości szczeliny oraz 
połączeniach bez możliwości rozerwania i ścinania. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej izolacji wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi. 
 
 
8.          ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.       Ogólne zasady odbioru robót 

Odbiór jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg OST. 
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8.2.       Odbiór materiałów 
Wszystkie materiały wykorzystane przy wykonywaniu hydroizolacji i paroizolacji powinny 
odpowiadać wymaganiom polskich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 

 
8.3.       Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót i zawartych w umowie. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami 
- występowania ewentualnych uszkodzeń izolacji w celu ich usunięcia 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami roboty uznaje się za 
niezgodne z DP i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 

 
8.4.       Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru Robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- zakres tego typu robót , określony pisemnym stwierdzeniem Inspektora, 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku Budowy o wykonaniu i odbiorze robót. 
 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. Płaci się za 1m2 wykonanej izolacji. Cena 

jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu i obejmuje 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz PZJ 
- zakup i dostawę na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów podstawowych i 

pomocniczych, wynikających z technologii 
- wykonanie termoizolacji oraz warstw wynikających z technologii ich układania 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy 
- wykonanie wszystkich pomiarów, prób i sprawdzeń. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-91/B-020290 „Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.” 
 
PN-89/B04620  „Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.” 
PN-EN 13163 : 2004 „Wyroby do instalacji cieplnej w budownictwie. 

Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.” 
 
PN-75/B-23100  „Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna.” 
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A.3. Izolacje akustyczne                                                                                               CPV – 45323000-7 
A.3.1. Izolacja akustyczna pozioma stropów międzypiętrowych 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- izolację akustyczną poziomą stropu międzypiętrowego, wykonywaną ze styropianu 

samogasnącego typu podłoga/dach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i 
wykonywanych robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Styropian samogasnący typu podłoga/dach układany luzem: 
- aprobata ITB, atest PZH 
- wymiary 1000 x 500 x 50 mm 
- palność – samogasnący,E 
- typ FS-30 
- temperatura użytkowania do 80°C 
- naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym min. 80 kPa 
- struktura jednorodna, stabilność wymiarowa, faktura gładka bez kawern większych niż 5mm 
- krawędzie proste. 

 
2.2.2. Folia PE układana na płytach  styropianowych 
- płaska PE-LD grubości min. 0,30mm. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.  
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT: 
 
5.1.         Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót, 
harmonogram oraz PZJ, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 

 
5.2. Wymagania dotyczące robót izolacyjnych: 

Wymagania dotyczące robót izolacyjnych: 
- płyty izolacji akustycznej układać luzem na stropie betonowym zatartym na gładko 
- izolację akustyczną ułożyć jak dla podłóg pływających, stosując wzdłuż ścian paski materiału 

izolacyjnego wysokości równej wysokości konstrukcji podłogi 
- płyty styropianowe zabezpieczyć przed wykonaniem wylewek warstwą rozdzielczą z folii PE 

wyprowadzoną na ściany do wysokości wylewki. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI: 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 
Roboty powinny być wykonane zgodnie z DP, OST, SST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 

 
6.2. Kontrola robót ulegających zakryciu. 

Przed wykonaniem podłóg pływających należy sprawdzić: 
- przygotowanie powierzchni stropu przed ułożeniem warstwy materiału dźwiękoizolacyjnego 
- prawidłowość ułożenia materiału dźwiękoizolacyjnego oraz paska izolacji przyściennej 
- prawidłowość ułożenia izolacji przeciwwilgociowej z folii PE 
- prawidłowość wykonania podkładu ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykonanie izolacji 

przyściennej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanej izolacji wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT: 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 

Odbiór jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wg OST. 
 

8.2. Odbiór materiałów 
Wszystkie materiały wykorzystane przy wykonywaniu izolacji akustycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom polskich norm i posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

8.3. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w Dzienniku Budowy 
zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót i zawartych w umowie. 
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Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami 
- występowania ewentualnych uszkodzeń izolacji w celu ich usunięcia 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót z wymaganiami roboty uznaje się za 
niezgodne z DP i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny koszt. 
 

8.4. Dokumenty i dane 
Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 
- zakres tego typu robót określony pisemnym stwierdzeniem Inspektora, 
- pisemne stwierdzenie Inspektora w Dzienniku Budowy o wykonaniu i odbiorze robót. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. Płaci się za 1m2 wykonanej izolacji. Cena 

jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz PZJ 
- zakup i dostawę na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów podstawowych i 

pomocniczych, wynikających z technologii 
- wykonanie hydroizolacji i izolacji akustycznej 
- oczyszczenie terenu budowy z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich 

poza teren budowy 
- wykonanie wszystkich pomiarów, prób i sprawdzeń. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-87/B-02151  „Akustyka budowlana. Ochrona pod hasłem pomieszczeń w budynkach.” 
 
BN-72/6363-02  „Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i gasnące.” 



 34 

A.4. Ślusarka i stolarka otworowa                                                                           CPV 45421000-4 
A.4.1. Stolarka okienna z PVC 
A.4.2. Ślusarka okienna i drzwiowa z aluminium 
A.4.3. Stolarka drzwiowa p.poż. stalowa 
A.4.4. Stolarka drzwiowa z drewna 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- stolarkę okienną z PVC 
- ślusarkę okienną i drzwiową z aluminium 
- ślusarkę drzwiową p.poż. 
- stolarkę drzwiową z drewna/ materiałów drewnopodobnych. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Stolarka okienna z PVC: 
- aprobata ITB 
- kształtowniki z modyfikowanego udarnościowo PVC, wzmocnione elementami ze stali 

ocynkowanej 
- kolor biały oraz szary 
- szklenie podwójne thermofloat 4/16/4 standard lub klasa P2 
- uszczelki przylgowe, wciskane z EPDM 
- współczynnik przenikania ciepła dla szyby U=1,1 W/m2K 
- współczynnik izolacyjności akustycznej min 27dB 
- infiltracja powietrza – okna nierozszczelnione z nawiewnikami higrosterowanymi 

montowanymi w skrzydle – higrostaty wg projektu instalacji wentylacyjnej 
- szczelność na wody opadowe przy różnicy ciśnień 150Pa 
- okucia obwiedniowe 
- parapety wewnętrzne PVC w budynku istniejącym, drewniane w dobudowanym, 
- parapety zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej 



 35 

 
2.2.2. Ślusarka okienna i drzwiowa z aluminium: 

- aprobata ITB 
- kształtowniki aluminiowe z poliamidową przekładką termiczną dla ślusarki zewnętrznej, 

zimne dla wewnętrznej, lakierowane proszkowo 
- kolor wg zestawienia stolarki i ślusarki otworowej 
- szklenie podwójne thermofloat 4/16/4 klasa P2 dla ślusarki zewnętrznej 
- uszczelki przylgowe, wciskane z EPDM 
- współczynnik przenikania ciepła dla szyby U=1,1 W/m2K 
- współczynnik izolacyjności akustycznej min 27dB 
- infiltracja powietrza - okna nierozszczelnione z nawiewnikami higrosterowanymi 

montowanymi w skrzydle – higrostaty wg projektu instalacji wentylacyjnej 
- szczelność na wody opadowe przy różnicy ciśnień 150Pa 
- okucia obwiedniowe 

 
2.2.3. Ślusarka drzwiowa zewnętrzna p.poż. EI 30 

- aprobata ITB 
- typ rozwieralny, dwuskrzydłowy z bocznym naświetlem stałym 
- konstrukcja ramowa z profili aluminiowych zamkniętych, wypełnionych termoizolacją 

niepalną, łączonych wkładkami narożnymi i wkrętami 
- wypełnienie przeźroczyste szkłem zespolonym z jedną taflą ognioochronną 
- klasa odporności ogniowej EI30 
- zamki zapadkowo – zasuwkowe z wkładką patentową klasy C bez wersji antypanicznej 
- zawiasy ze stali nierdzewnej, potrójne 
- szyld aluminiowy 
- uszczelki w ramiaku pęczniejące, w ościeżnicy z EPDM, w dolnej krawędzi skrzydeł 

opadająca lub wargowa 
- samozamykacze górne. 

 
2.2.4. Ślusarka okienna zewnętrzna p.poż. EI 30 

- aprobata ITB 
- typ stały bez otwierania i uchylania 
- konstrukcja ramowa z profili aluminiowych zamkniętych, wypełnionych termoizolacją 

niepalną, łączonych wkładkami narożnymi wkrętami 
- wypełnienie przeźroczyste szkłem zespolonym z jedną taflą ognioodporną oraz 

zabezpieczeniem obu tafli w klasie P2 
- współczynnik przenikania dla szyby  U=1,1,W/m2K 
- współczynnik izolacyjności akustycznej dla szyby Rw=min 27dB 
- szczelności na wody opadowe przy  różnicy ciśnień 150Pa. 

 
2.2.5. Ślusarka drzwiowa wewnętrzna p.poż. EI30 i EI60 ze stali 

- aprobata ITB 
- typ jedno i dwuskrzydłowe, pełne, rozwieralne; 
- konstrukcja skrzydła z dwóch płatów blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,75 mm, 

tłoczonych, wypełnionych wełną mineralną o gęstości min. 100 kg/m3 (EI30) oraz 180 
kg/m3 (EI60); 

- maksymalna grubość skrzydła 48 mm (EI30) oraz 63 mm (EI60); 
- ościeżnica narożna z profili giętych z blachy stalowej 1,5 mm (EI30) oraz 1,8 mm (EI60) 

mocowana na własne kotwy)(; 
- zawiasy nośne stalowe podwójne; 
- zamek wpuszczany, zapadkowo-zasuwkowy, z wkładką patentową; 
- klamka z tworzywa termoplastycznego z rdzeniem stalowym; 
- wykończenie powłoką malarską poliestrową w technologii malowania proszkowego i 

kolorystyce jasnoszarej. 
2.2.6. Stolarka drzwiowa z materiałów drewnopochodnych 
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- aprobata ITB 
- drzwi wewnątrz lokalowe płaskie okleinowane 
- konstrukcja skrzydeł płytowa, płaska z wypełnieniem płytą wiórową otworową, 

wzmocnione ramiakiem ze sklejki 
- ościeżnice regulowane 
- wykończenie okleinowane laminatem 0,7mm drewnopodobnym 
- okucia zamek zapadkowo – zasuwkowy, klamki z szyldem, zawiasy potrójne 
- uszczelki wciskane, obwiedniowe 
- współczynnik izolacyjności akustycznej Rw=32dB dla pomieszczeń przeznaczonych do 

pracy, Rw=27dB dla pomieszczeń sanitarnych i magazynowych. 
 

2.2.7. Stolarka drzwiowa wewnętrzna p.poż. EI30 z materiałów drewnopochodnych 
- aprobata ITB 
- drzwi jedno i dwuskrzydłowe, pełne, rozwieralne; 
- konstrukcja skrzydła z ognioodpornej płyty wiórowej, obustronnie obłożonej płytą MDF 
- ościeżnice drewniane, regulowane z MDF; 
- maksymalna grubość skrzydła 45 mm; 
- zawiasy ze stali nierdzewnej podwójne; 
- zamek wpuszczany ryglowy zwykły, z wkładką patentową i klamką; 
- klamka ze stali nierdzewnej; 
- wykończenie laminatem CPL drewnopodobnym grubości 0,7 mm z fakturą jasny dąb. 
 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Inspektorem.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym transportem w taki sposób, aby podczas transportu 
zapewniona była ochrona przed warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i wykluczona 
ewentualność ich uszkodzenia. 
Warunki przechowywania ościeżnic, elementów łączących pomocniczych powinny zapewnić stałą 
gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, suchych i 
przewiewnych, półotwartych lub zamkniętych, o wilgotności do 70% lub magazynach półotwartych 
z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami atmosferycznymi). 
Należy je również izolować od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale: 
wapna, zapraw budowlanych, kwasów. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót oraz 
Program Zapewnienia Jakości uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane 
roboty. 
 

 
5.2. Wymagania przy montażu okien z PVC 
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Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien z PVC należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeżnicy pod względem 

równości, pionowości i wypoziomowania 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i w poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych – 
dopuszczalne odchylenie od pionu i od poziomu nie powinno być większe niż 1mm przy  
dł. przekątnej do 1m, 2mm – do 2m, 3mm – powyżej 2m. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami 
a wymiarami ościeża, w które mają być wstawione nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Osadzone okna powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób 
aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Elementy okien powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
Szyby w skrzydłach okiennych winny być osadzone w sposób pewny i trwały. 
Do mocowania okien PVC nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie okien w ościeżach odpowiednio do rodzaju ściany w jakiej jest 
wykonywany otwór za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywoływanych ciężarem 
wbudowywanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Osadzenie okien należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta wbudowywanej stolarki 
PVC. 
Ze względu na niekorzystne działanie zapraw na PVC, zaleca się montaż okien dopiero po związaniu 
tynków na ścianach przy zachowaniu wymagań szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie 
profili PVC folią lub lakierem ochronnym. 
- Przed przystąpieniem do osadzenia okien należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę zamocowania 

elementu. 
- Ościeżnice okien należy zamocować w ościeżu w miejscach, gdzie występują siły pochodzące z 

obciążenia skrzydłami zawiasów. 
- W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się na 

całą długość kołka osadzonego w ścianie. 
- Odległości miejsc mocowania od naroży powinny wynosić 50-100 mm, rozstaw pomiędzy 

kolejnymi miejscami mocowania – 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach PVC. 

- Wstawić skrzydła okienne – skrzydła należy tak dopasować aby zamykały się i działały 
prawidłowo. 

- Zamontować okucia rozszczelniające i rozchylające skrzydła. 
- Skrzydła okien rozwieralno – uchylnych i uchylnych powinny być zaopatrzone w okucia 

umożliwiające łatwe otwieranie bądź uchylanie z poziomu podłogi oraz umożliwiać ustawienie 
skrzydeł otwieranych w wymaganym i pożądanym położeniu, umożliwiającym uzyskanie 
regulowanej wymiany powietrza w pomieszczeniu, z zapewnieniem bezpiecznego użytkowania, 
czyszczenia okien oraz ich naprawy. 

- Wyregulować zamykanie skrzydeł okiennych. Osadzone w ościeżach okien z PVC powinny być 
uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. 
Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z 
zaleceniem producenta stolarki. 

 
5.3. Wymagania przy montażu ślusarki okien i drzwi z aluminium. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem okien i drzwi aluminiowych należy ocenić 
możliwość bezusterkowego wykonania prac poprzez: 
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- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 
pionowości i wypoziomowania 

- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowania 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami 
a wymiarami ościeża, w które mają być wstawione nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Osadzone okna i drzwi powinny być uszczelnione miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki 
sposób  aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Elementy okien i drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
Szyby w skrzydłach drzwiowych i okiennych winny być osadzone w sposób pewny i trwały. 
 Do mocowania okien i drzwi aluminiowych nie wolno używać materiałów, które mogłyby 
uszkodzić wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie drzwi w ościeżach odpowiednio do 
rodzaju ściany w jakiej jest wykonywany otwór za pomocą: 
- kołków wstrzeliwanych 
- kołków rozporowych 
- kotew stalowych. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywoływanych ciężarem 
wbudowywanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na aluminium, zaleca się montaż okien i drzwi po 
związaniu tynków na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również 
zabezpieczenie profili aluminiowych folią lub lakierem ochronnym.  
- Przed przystąpieniem do osadzania okien i drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 

zamocowania elementu. 
- Ościeżnice okien i drzwi aluminiowych należy  zamocować w ościeżu w miejscach, gdzie 

występują siły pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów. 
- Odległość miejsc mocowania od naroży powinny wynosić 50-100 mm, rozstaw pomiędzy 

kolejnymi miejscami mocowania – 200 mm. Punkty mocowania należy ustalić wg otworów 
wykonanych w kształtownikach aluminiowych. 

- W otworach w ościeżu należy osadzić kołki rozporowe. Wkręty mocujące powinny wkręcać się 
na całą długość kołka osadzonego w ścianie. 

- Skrzynkę zamykacza osadzić w przygotowanym otworze na zaprawie cementowej tak, aby 
płaszczyzna górna skrzynki była równoległa do poziomu podłogi; po utwardzeniu się zaprawy 
cementowej można przystąpić do zabudowy elementu ściennego. 

- Osadzić korpus zamykacza w zabudowanej skrzynce, korpus zamykacza można przesuwać za 
pomocą wkrętów w pionie i poziomie; zakres regulacji: 

• przesuw wzdłuż skrzynki – 11 mm 
• przesuw poprzeczny po 2,5 mm – na stronę 
• przesuw w pionie do 6 mm. 
W czasie regulacji położenia korpusu zamykacza ściany skrzynki pod wpływem nacisku śrub nie 
powinny być wyginane na zewnątrz. 
- Wstawić skrzydło okienne i drzwiowe, wstawienie należy rozpocząć od osadzenia na czopie 

zamykacza, a następnie mocować na zawiasie górnej przez wsuniecie czopa; podnoszenie i 
opuszczanie czopa zawiasy górnej powinno być wykonane wkrętakiem poprzez mechanizm 
wsuwu czopa. 

- Wyregulować ustawienie skrzydeł przez przesuwanie korpusu zamykacza; sprawdzenie 
prawidłowego ustawienia należy przeprowadzić dla różnych kątów obrotu skrzydła – skrzydła 
zamknięte  ( w położeniu zerowym) powinny tworzyć jedną płaszczyznę. 

- Zamocować pokrywy zamykacza i listwę zatrzaskową nadproża. 
- Regulacja zamykania skrzydeł drzwiowych: 
• zamykacz powinien umożliwi ć obrót skrzydła drzwiowego o kąt max. 115° ( w obu kierunkach) 

pozwalając jednocześnie na unieruchomienie skrzydła przy kącie 90°. Zamykacz można ustawić 
na zamykanie jedno – lub dwufazowe, 
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• przy ustawieniu jednofazowym zamykanie skrzydła drzwiowego od 90° do 0° powinno być 
jednostajnie płynne, 

• przy ustawieniu dwufazowym powinny występować następujące fazy zamykania skrzydeł 
drzwiowych: 

� pierwsza od 90° do 10° - zamykanie szybkie 
� druga od 10° do 0° - zamykanie wolne. 
Osadzone w ościeżach drzwi i okna aluminiowe powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić 
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem, producenta ślusarki. 

 
5.4. Wymagania przy montażu stolarki drzwiowej p.poż. z aluminium 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi stalowych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, 

pionowości i wypoziomowania, 
- sprawdzenie jakość elementów przewidzianych do wbudowania, 
- sprawdzenie możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcja budynku. 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Zakotwienia elementów należy dokonywać w taki sposób, aby zapewnione było 
przenoszenie sił na elementy nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami 
a wymiarami ościeża, w które maja być wstawione nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Osadzone drzwi powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób 
aby nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. 
Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
Do mocowania drzwi nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowane 
elementy. Możliwe jest zamocowanie drzwi w ościeżach odpowiednio do rodzaju ściany w jakiej jest 
wykonywany otwór za pomocą: 
- spawania do marek lub rygli stalowych osadzonych w ścianach 
- zakotwienia w konstrukcji budynku 
- kotew stalowych 
o ile tym sposobom nie sprzeciwiają się inne wymagania techniczne. 
Zamocowanie powinno zapewniać przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem 
wbudowywanego elementu i parcia wiatru na konstrukcję budynku. Połączenia elementów 
metalowych należy wykonać w sposób zapewniający możliwość swobodnego wydłużania i 
kurczenia się pod wpływem zmian temperatury. 
Ze względu na korodujące działanie zapraw na metal, zaleca się montaż drzwi po związaniu tynków 
na ścianach przy zachowaniu wymaganych szczelin styku. Możliwe jest również zabezpieczenie 
powierzchni metalowych folia lub lakierem ochronnym. 
Drzwi metalowe osadzane są w ościeżnicach metalowych mocowanych w ścianach zgodnie ze 
specyfikacją „Ościeżnice stalowe w ścianach murowanych”. Przy montażu drzwi p.poż. , ze względu 
na duży ciężar skrzydeł należy stosować dodatkowe zabezpieczenia: 
- zamykać drzwi na zamek patentowy 
- w szczeliny pomiędzy ościeżnicą a skrzydłem włożyć kliny zabezpieczające ościeżnicę przed 

wygięciem 
- w przygotowane w murze otwory wprowadzić kotwy 
- wypionować drzwi, zaklinowując je w pionie i w poziomie – podbić skrzydło drzwiowe tak aby 

górny narożnik w linii zamka oparł się o ościeżnicę 
- wypełnić betonem B150 otwory z kotwami i pozostawić tak zamocowane drzwi przez okres 

min.2 tygodni. 
Jeżeli takie mocowanie drzwi jest niemożliwe ze względów budowlanych (drzwi muszą pozostać 
otwarte) należy: 
- na trzy tygodnie przed zamontowaniem drzwi osądzić w murze po trzy marki stalowe (np. L 

50x50x5mm dł. 60 mm) na wysokościach zawiasów 
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- przyspawać ościeżnicę do zamocowanych marek, pamiętając o wypionowaniu i 
wypoziomowaniu drzwi 

ewentualnie: 
- wywiercić otwory przelotowe w ościeżnicy i wzmocnieniach o średnicy odpowiadającej średnicy 

kołków śrub (min. 16 mm) 
- pierwszy otwór w ościeżnicy powiększyć do wielkości średnicy zewnętrznej klucza użytego do 

mocowania śrub 
- wywiercić otwory pod kołki rozporowe w murze 
- całość  - kołki wraz z ościeżnicą skręcić 
- wstawić zaślepki w otwory ościeżnicy. 
Maksymalna szczelina dopuszczalna przez atest pomiędzy dolna krawędzią drzwi a posadzką w 
stanie wykończonym nie może  przekroczyć 5 mm. 
Osadzone w ościeżach drzwi stalowe powinny być  uszczelnione tak, aby nie następowało 
przewiewanie, przemarznie i przecieki wód opadowych. Powstałe szczeliny należy wypełnić 
elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z zaleceniem producenta ślusarki. 
 

5.5. Wymagania przy montażu naświetla p.poż. 
- ze względu na brak typowego rozwiązania, zarówno naświetla p.pożarowego jak tez jego montaż 

w otworze połaci należy zlecić firmie specjalistycznej, produkującej i montującej tego typu 
elementy. 

 
5.6.      Wymagania przy montażu drzwi drewnianych. 

Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem drzwi drewnianych należy ocenić możliwość 
bezusterkowego wykonania prac poprzez: 
- ocenę miejsca, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 

wypoziomowania 
- sprawdzenie jakości elementów przewidzianych do wbudowani 
- sprawdzenie  możliwości właściwego połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku. 
Wbudowanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne 
budynku. Zakotwienia elementów należy dokonywać w taki sposób, aby zapewnione było 
przenoszenie sił na elementy nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami 
a wymiarami ościeża, w które mają być wstawione nie zachodzą niezgodności większe niż 
dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
Osadzone drzwi powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą bądź ścianą w taki sposób 
aby nie następowało przewiewanie. 
Wilgotność drewna stosowanego do produkcji drzwi drewnianych powinna wynosić 10-16%. 
Elementy drzwi powinny być oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. 
Do mocowania drzwi drewnianych nie wolno używać materiałów, które mogłyby uszkodzić 
wbudowane elementy. Możliwe jest zamocowanie drzwi w ościeżach odpowiednio do rodzaju ściany 
w jakiej jest wykonywany potwór za pomocą kotew stalowych. Zamocowanie powinno zapewniać 
przenoszenie sił i obciążeń wywołanych ciężarem wbudowywanego elementu i parcia wiatru na 
konstrukcję budynku. 
- Przed przystąpieniem do osadzania drzwi należy wyznaczyć w ościeżu płaszczyznę 

zamocowania elementu. 
- Ościeżnice drzwi drewnianych należy zamocować w ościeżu w miejscach, gdzie występują siły 

pochodzące z obciążenia skrzydłami zawiasów i łożysk. 
- Odległości miejsc mocowania od naroży powinny wynosić nie więcej niż 300 mm, rozstaw 

pomiędzy kolejnymi miejscami mocowania min. 750 mm. 
- Osadzanie ościeżnic stalowych zgodnie ze specyfikacją :” Osadzanie ościeżnic stalowych”. 
- Skrzynkę zamykacza osadzić w przygotowanym otworze na zaprawie cementowej tak, aby 

płaszczyzna górna skrzynki pokrywała się z poziomem podłogi; po utwardzeniu się zaprawy 
cementowej można przystąpić do zabudowy elementu ściennego. 

- Osadzić korpus zamykacza w zabudowanej skrzynce, korpus zamykacza można przesuwać za 
pomocą wkrętów w pionie i poziomie; zakres regulacji: 
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• przesuw wzdłuż skrzynki – 11mm 
• przesuw poprzeczny po 2,5mm – na stronę 
• przesuw w pionie do 6 mm. 
W czasie regulacji położenia korpusu zamykacza .ściany skrzynki pod wpływem nacisku śrub nie 
powinny być wginane na zewnątrz. 
− Wstawić skrzydło drzwiowe, wstawienie należy rozpocząć od osadzenia na czopie zamykacza, a 

następnie mocować na zawiasie górnej przez wysunięcie czopa; podnoszenie i opuszczanie czopa 
zawiasy górnej powinno być  wykonane wkrętakiem poprzez mechanizm wysuwu czopa. 

− Wyregulować ustawienie skrzydeł przez przesuwanie korpusu zamykacza; sprawdzenie 
prawidłowego ustawienia należy przeprowadzić dla różnych katów obrotów skrzydła 
drzwiowego – skrzydła drzwiowe zamknięte ( w położeniu zerowym) powinny tworzyć jedna 
płaszczyznę. 

− Zamocować pokrywy zamykacza i listwę zatrzaskową nadproża. 
− Regulacja zamykania skrzydeł drzwiowych: 
• zamykacz powinien umożliwi ć obrót skrzydła drzwiowego o kąt max. 115° (w obu kierunkach) 

pozwalając jednocześnie na unieruchomienie skrzydła przy kącie 90°. Zamykacz można ustawić 
na zamykanie jedno- i dwufazowe 

• przy ustawieniu jednofazowym zamykanie skrzydła drzwiowego od 90° do 0° powinno być 
jednostajnie płynne 

• przy ustawieniu dwufazowym powinny występować następujące fazy zamykania skrzydeł 
drzwiowych: 

� pierwsza od 90° do 10° - zamykanie szybkie 
� druga od 10° do 0° - zamykanie wolne. 
Osadzone w ościeżach drzwi powinny być uszczelnione tak, aby nie następowało przewiewanie. 
Powstałe szczeliny należy wypełnić elastycznym materiałem uszczelniającym, zgodnym z 
zaleceniem producenta stolarki. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI: 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania i osadzenia stolarki okiennej z PCV, ślusarki okiennej i drzwiowej z 

aluminium, ślusarki drzwiowej p.poż. i stolarki drzwiowej z drewna polega na sprawdzeniu: 
- aprobat ITB i atestów PZH, 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta, 
- parametrów technicznych izolacyjności, termicznej i akustycznej, szczelności, odporności 

ogniowej, niepalności typu szklenia itp. zgodnie z DP, 
- stanu powłok wykończeniowych, 
- podstawowych wymiarów z dopuszczalnymi normowymi odchyłkami, 
- rodzaju, liczby i wielkości okuć, ich zamocowania oraz działania, 
- prawidłowości działania części ruchomych i okuć, 
- połączeń konstrukcyjnych i montażowych oraz ich uszczelnień, 
- gwarancyjnej kontroli sprawności i niezawodności elementów zgodnie z warunkami gwarancji. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót montażowych wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 

 
8 . ODBIÓR ROBÓT: 
 
8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST. 
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8.2. Odbiór stolarki i ślusarki przed wbudowaniem polega na odbiorze jakościowym elementów 
przeznaczonych do wbudowania w zakresie: 
- zgodności wszystkich parametrów technicznych z wymogami DP, 
- zgodności zaświadczeń o jakości, wystawionych przez producenta oraz zaświadczeń wykonawcy 

z kontroli jakości elementów, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz normami państwowymi. 

 
8.3. Odbiór stolarki i ślusarki po wbudowaniu polega na odbiorze jakościowym montażu w zakresie: 

- stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i samopoziomowania, 
- rozmieszczenia elementów mocujących i sposób ich osadzenia, 
- uszczelnienia przestrzeni między ościeżami a wbudowanym elementem pod względem 

wymaganej izolacyjności i szczelności, 
- stanu i wyglądu wykończenia wbudowanego elementu, 
- prawidłowości działania części ruchomych elementu. 

8.4. Dokumenty: 
Z dokonanych przed i po montażu odbiorów należy sporządzić protokoły odbioru z podaniem oceny 
jakości wykonania elementu oraz jakości wykonania elementu oraz jakości jego osadzenia. 

 
 
9.         PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. Płaci się za 1m2 osadzonych okien i drzwi, 

zgodnie z określeniem podanym w pkt. 7: 
- opracowanie Projektu technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- zakup elementów przeznaczonych do zabudowania, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- montaż okien i drzwi, 
- wypełnienie wolnych przestrzeni pianką, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- oczyszczenie terenu robót, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-10085  „Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania ogólne i badania.” 
 
BN-75/7150-02  „Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.” 
 
Normy, instrukcje ITB oraz katalogi producentów okien, drzwi i okuć. 
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A.5. Tynki zewnętrzne i wewnętrzne                                                                          CPV 45324000-4 
A.5.1. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe 
A.5.2. Tynki wewnętrzne cementowo - wapienne 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP:  
- tynki zewnętrzne cienkowarstwowe 
- tynki wewnętrzne cementowo – wapienne. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Tynki zewnętrzne cienkowarstwowe akrylowe, barwione w masie: 
- aprobata ITB 
- zgodność stosowania z systemem ocieplenia i wykończenia ścian zewnętrznych w 

technologii wentylowanej ściany fasadowej oraz BSO 
- gęstość 1,8 g/m3 
- odczyn pH 8,5 ÷ 9,5 
- współczynnik dyfuzji pary wodnej SD = 0,3 ÷ 0,4 m 
- współczynnik przenikania wody w , 0,1 kg/m2h 
- wsółczynnnik przewodzenia ciepła 0,70 W/mK 
- czas schnięcia 24h w przeciętnych warunkach atmosferycznych 
- paroprzepuszczalność – przepuszczalne dla pary wodnej (wg ASTM E96) 
- odporne na uderzenia i zarysowania (wg ASTM D968) 
- odporne na czynniki atmosferyczne – po 2000h przyspieszonego starzenia bez ubytków i 

odbarwień (wg ASTM G23) 
- odporność na długotrwałe działanie wody (wg ASTM D2247) 
- odporność na zasolenie – po 300h ekspozycji bez uszkodzeń (wg ASTM B117) 
- kolorystyka wg kolorystyki elewacji 
- grubość ziarna do 1,5mm. 
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2.2.2. Tynki wewnętrzne cementowo – wapienne IV kategorii: 
- tynk trójwarstwowy 
- obrzutka 1:1 o konsystencji 10÷12cm zagłębienia stożka i grubości 3÷4mm 
- narzut cementowo – wapienny 1:2:10 o konsystencji 7÷10cm zanurzenia stożka i 

grubości 8÷15mm 
- gładź cementowo – wapienna 1:1:4 o konsystencji 7÷10 zanurzenia stożka do pełnej 

grubości tynku tj. 18mm 
- piasek do gładzi drobny, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25mm. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
 
5 . WYKONANIE ROBÓT 

5.1.       Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

5.2.       Wykonanie tynków wewnętrznych IV kategorii. 
Zasady ogólne, których należy przestrzegać przy wykonywaniu tynków są następujące: 
a) przed rozpoczęciem robót tynkowych powinny być ukończone wszystkie roboty stanu surowego, 

wykonane roboty instalacyjne podtynkowe i zamurowane wszelkie przebicia i bruzdy oraz 
obsadzone ościeżnice okienne i drzwiowe, jeśli nie należą one do tzw. stolarki 
konfekcjonowanej, 

b) podłoże powinno być przygotowane w sposób zapewniający jak najlepszą przyczepność tynku, 
c) marka zaprawy do wykonania tynku powinna być dostosowana do rodzaju i wytrzymałości 

podłoża oraz jego charakteru użytkowego (możliwość narażania na wpływy mechaniczne i 
chemiczne, wilgoć itp.), a w zależności od rodzaju zaprawy odpowiadać wymaganiom właściwej 
normy przedmiotowej, przy czym w przypadku tynków dwu- i trójwarstwowych marka zaprawy 
użytej na kolejne warstwy tj. na narzut i gładź powinna być niższa niż marka zaprawy użytej na 
warstwę poprzedzającą (nie dotyczy to gładzi tynków wypalanych), 

d) tynk powinien być na całej powierzchni ściśle powiązany z podłożem, a przy rynkach 
wielowarstwowych również poszczególne warstwy tynku powinny ściśle do siebie przylegać na 
całej powierzchni, 

e) tynki powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia nie niżej niż 5 0C i pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0 0C, 

f) świeże tynki powinny być zabezpieczone przed gwałtownym wyschnięciem przez zasłanianie 
ich przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przez ochronę przed wiatrem; w 
przypadku prowadzenia robót typowych w okresie wysokich temperatur tynki cementowe, 
cementowo-wapienne i wapienne powinny być w okresie wiązania zaprawy (tj. w ciągu około  
1 tygodnia) zwilżane wodą. 
 

5.3. Wykonanie tynków zewnętrznych 
Tynki akrylowe wykonać zgodnie z instrukcją wybranego systemu docieplenia w technologii BSO, 
spełniającym warunki NRO.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST. 
 

6.2. Badanie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny lub założonego szablonu i odchylenia 
krawędzi od linii prostej albo projektowanej krzywej należy przeprowadzać za pomocą przykładania 
do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m, a w przypadku gdy powinny one 
stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 1:1 oraz 
pomiaru wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem) a w powierzchnią lub krawędzią tynku z 
dokładnością do 1 mm. 

 
6.3. Sprawdzenie prawidłowości spoinowania i spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi należy 

przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za 
pomocą poziomicy murarskiej, pionu i łaty kontrolnej odpowiedniej długości. Po przyłożeniu łaty w 
dowolnym miejscu do powierzchni lub krawędzi tynku odchylenie od pionu i poziomu nie powinno 
być większe niż to podano w normie PN-70/B-10100. 

 
6.4. Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni wg normy. 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wielkości 
podanych w normie. 
 

6.5. Sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach i obrzeżach przy szczelinach dylatacyjnych 
należy przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu powierzchni 
otynkowanych. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót tynkarskich wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 

 
 
8 . ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 

8.2. Podstawę do odbioru technicznego tynków stanowią następujące badania: 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża, 
e) sprawdzenie mrozoodporności tynków zewnętrznych, 
f) sprawdzenie grubości tynku, 
g) sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń powierzchni tynków, 
h) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków, 
i) sprawdzenie wykończenia tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach 

dylatacyjnych. 
 
8.3. Ocena wyników. 

Odbierany tynk powinien być uznany za zgodny z wymaganiami normy, jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. 
Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny, za wykonany tynk powinien być uznany za 
niezgodny z wymaganiami normy. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie może być 
przyjęty. W tym przypadku należy: 
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a) poprawić tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownego badania, bądź 

b) zaliczyć badany tynk do takiej niższej kategorii, której wymaganiom on odpowiada, bądź 
c) nakazać usunięcie tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać powtórnego jego 

wykonania. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST. 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanych i odebranych prac, zgodnie z określeniem podanym 
w p.7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologicznego i Organizacji Robót oraz Programu Zapewniania 

Jakości 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętych technologii robót 
- wykonanie prac przygotowawczych 
- ułożenie i zamocowanie systemowych warstw technologicznych na styropianie 
- wykonanie prac tynkarskich oczyszczanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-70/B-10100  „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.” 
 
Instrukcje, aprobaty ITB cienkowarstwowych tynków akrylowych elewacyjnych. 
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A.6. Roboty dekarsko – blacharskie                                                                       CPV-45260000-7 
A.6.1. Wykonanie poszycia z płyt OSB  
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 

 
1.2. Zakres stosowania SST 

SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST obejmuje wymagania związane z wykonaniem i odbiorem robót, dotyczących robót w 
zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych. 
Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- wykonanie poszycia z płyt OSB  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Płyty OSB/3 
- wymiary 1250 x 2500 x 22 mm 
- frezowanie na pióro czterostronne. 
 

2.2.2. Rozdzielcza wkładka tłumiąco-odsączająca grubości 0,7 mm 
 
 

2. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez osoby pełniące samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie i sprawujące nadzór nad realizacją inwestycji. 
Specjalistycznym sprzętem do wykonywania pokryć dachowych z blachy są: 
- maszyna do kształtowania paneli 
- maszyna do zawijania rąbków. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
4.2. Dostawa. 

Blachy i panele powinny być pakowane zgodnie z BN-79/0601-06. 
Blachy i panele przewozić środkami transportu zabezpieczonymi przed opadami atmosferycznymi 
oraz uszkodzeniami mechanicznymi. 
 

4.3. Magazynowanie. 
Blachy i panele należy składać pod wiatą lub innym stałym przekryciem, zabezpieczając je przed 
zawilgoceniem, zabrudzeniem lub uszkodzeniem. Arkusze blachy należy układać na płask, jeden na 
drugim. Do każdej partii blach powinno być dołączone świadectwo jakości. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST. 

 
5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca opracuje Szczegółowy Projekt  Warsztatowy Wykonania 

i Montażu pokrycia dachu blachą dla przyjętego przez siebie systemu pokrywania dachu blachą i 
uzgodni go z Inspektorem Nadzoru. Pokrywanie dachu blachą cynkowo-tytanową powinno być 
zgodne z wytycznymi producenta oraz zapewnić szczelność przez okres min. 15 lat. Wykonawca w 
projekcie przedstawi sposób montażu poszczególnych elementów pokrycia z blachy cynkowo-
tytanowej do poszycia, sposób wykonania rozdzielczych wkładek tłumiących na deskowaniu, 
uszczelnień pomiędzy poszczególnymi elementami oraz sposób połączenia pokrycia z blachy z 
układem otworów i przebić dachowych. 
Wykonawca przedstawi do akceptacji osobom pełniącym samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie i sprawującym nadzór nad realizacją inwestycji, harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich roboty będą wykonywane. 
Duża plastyczność blach cynkowo-tytanowych umożliwia dowolną ich obróbkę, z jednym 
zastrzeżeniem – temperatura nie powinna być niższa niż +10 0C, w przeciwnym razie brzegi należy 
podgrzewać. Nie można łączyć blach cynkowo-tytanowych bezpośrednio ze stalą nieocynkowaną 
lub z miedzią, aby zapobiegać powstawaniu w obecności wody korozji kontaktowej. 
Blach cynkowo-tytanowych nie wolno układać bezpośrednio na papie asfaltowej, lub deskach 
impregnowanych środkami do ochrony drewna zawierającymi w swoim składzie sól, gdyż materiały 
te pod wpływem wysokiej temperatury wydzielają kwas, związki chemiczne działające niszcząco na 
blachę. Jako materiał tworzący przestrzeń przewietrzania pod blachą oraz chroniący przed wpływem 
wymienionych środków należy Enkamat 7008. 
Podczas pokrywania dachów blachą należy wziąć pod uwagę rozszerzalność termiczną. 
Do montażu poszycia z płyt OSB i pokrycia z blachy cynkowo-tytanowej należy przystąpić po 
wykonaniu ocieplenia połaci nad górną obudową klatki schodowej oraz wykonaniu izolacji z 
wysokoparoprzepuszczalnej folii wstępnego krycia. Należy zapewnić szczelinę wentylacyjną o 
wysokości nie mniejszej niż 3,0 cm między styropianem ekstrudowanym a spadem płyt poszycia 
pełnego. Szczelina wentylacyjna powinna być nawietrzana. 
Obróbki blacharskie należy wykonać po ułożeniu poszycia w sposób uwzględniający docelowe 
pokrycie elewacji. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI 
 
6.1. Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w OST. 
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Roboty powinny być wykonane zgodnie z DP, SST, projektem wykonawczym obudowy 
sporządzonym przez Wykonawcę, dla przyjętej technologii mocowania blach oraz pisemnymi 
dyspozycjami Inspektora Nadzoru. 
Kontroli podlega materiał do wykonania poszycia oraz pokrycia, prawidłowość ich wykonania i 
uszczelnienia na etapie montażu. Kontroli podlega sposób zamocowania elementów nośnych tj. 
mocowników, płaskowników pod obróbki itp. oraz sposób ułożenia elementów głównych tj. pasów 
blachy łączonej na rąbek stojący. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót dekarsko-blacharskich wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1. Wymagania ogólne dotyczące odbioru robót podano w OST. 
 
8.2. Odbioru robót należy dokonać na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór elementów i akcesoriów. 
Do każdej partii blach i akcesoriów obudowy powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w 
odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach 
przedmiotowych. 
Blachy, panele i akcesoria nie spełniające tych wymagań nie należy stosować. Ewentualne 
niewielkie usterki techniczne, powstałe w czasie transportu lub składowania, należy przed montażem 
usunąć. 
 

8.3. Odbiór poszycia dachowego polega na ocenie wizualnej, ocenie wykonania szczeliny wentylacyjnej, 
sposobu i gęstości mocowania płyt OSB na konstrukcji, wykończenia okapów oraz równomierności 
płaszczyzn połaciowych. 

 
8.4. Odbiór mocowników pod akcesoria polega na kontroli ich zamocowania zgodnie z wymogami 

systemowych instrukcji mocowania. 
 
8.5. Odbiór gotowych pokryć blaszanych: 

Do wykonania obudowy należy dokonać odbioru prac, szczególnie pod kątem: 
- prawidłowego łączenia i mocowania arkuszy blach.  

Sprawdzenie to należy przeprowadzić w złączach prostopadłych i równoległych, 
- prawidłowego mocowania blach do poszycia.  

Sprawdzenie to należy dokonać wzrokowo, zwracając uwagę na rozmieszczenie łączników i ich 
usytuowanie, 

- wykonanie obróbek przy przebiciach połaci elementami dachowymi, 
- usunięcia z przekrycia wszelkich odpadów materiałowych. 
Podstawą odbioru końcowego są: 
- powykonawcza dokumentacja techniczna, 
- protokoły z odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych, 
- zaświadczenia o jakości blachy i akcesoriów dostarczonych do wykonania przekrycia, 

wystawione przez producenta. 
W przypadku niezgodności choć jednego elementu robót wymaganiami, roboty uznaje się za 
niezgodne z Dokumentacją Projektową i Wykonawca zobowiązany jest do ich poprawy na własny 
koszt. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości podano w OST. 
Roboty związane z wykonaniem przekrycia z blachy cynkowo-tytanowej wg obmiaru płatne są na 
podstawie ceny jednostkowej, która uwzględnia odpowiednio: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- zakup materiałów, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót; 
- transport na miejsce budowania, 
- przycięcie i dopasowanie materiałów poszycia i pokrycia, 
- przycięcie i dopasowanie paneli, 
- wyznaczenie miejsc i wywiercenie otworów, 
- mocowanie poszycia z OSB, 
- umocowanie blach, 
- wykonanie obróbek blacharskich, 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

teren budowy, 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.   PN-61/B-10245   Roboty blacharskie budowlane. 
                                 Wymagania i badania przy odbiorze.   
2.   PN-81/H-92900   Cynk. Blachy. 
3.   PN-84/H-92126   Blachy stalowe profilowane ocynkowane praz ocynkowane i powlekane. 
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A.7. Sufity podwieszone                                                                                          CPV 45421146-9 
A.7.1. Sufity podwieszone z płyt GK 
A.7.2.   Sufity podwieszone rastrowe, wypełnione płytami mineralnymi 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- sufity podwieszone z płyt GK na konstrukcji metalowej 
- sufity podwieszone rastrowe wypełnione wełną mineralną. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Płyty gipsowo – kartonowe GKB 
- aprobata ITB, atest PZH 
- grubość 12,5 mm 
- niepalne 
- faktura gładka 
- wilgotność max 1,5% 
- odporność do 70% wilgotności względnej. 

 
2.2.2. Elementy konstrukcyjne i montażowe: 

- systemowe profile stalowe CD60, UD30 konstrukcji krzyżowej jednopoziomowej 
- systemowe łączniki i wkręty do montażu płyt GK 
- wieszaki noniuszowe oraz z elementem rozprężnym 

 
2.2.3. Gips budowlany stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym  

0,65 ÷ 0,75. 
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2.2.4. Łączniki dla płyt mocowanych do podkonstrukcji 
- zszywki stalowe 63/11,2/1,53; wkręty 4,2/55; gwoździe 60,  rozstaw 200 mm 

(mocowanie górnej płyty) 
- zszywki stalowe 19/10,7/1,2, rozstaw 100 mm (mocowanie dolnej płyty)  
- kątowniki stalowe 40/40/07 jako podkonstrukcja zamykająca obwód sufitu lub suchego 

tynku na styku ściana-sufit. 
 

2.2.5. Systemowy sufit rastrowy wypełniony płytą mineralną 
- wymiar rastra 600 x 600 x 15 mm jako podstawowy 
- powierzchnia gładka 
- konstrukcja ukryta 
- płyta wyjmowana 
- profil Z 
- krawędź AW, wzdłużna 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

5.2. Szczegółowe wymagania. 
- temperatura pomieszczeń w czasie wykonywania sufitów G-K powinna wynosić min. +15 0C 
- roboty montażowe i okładzinowe należy wykonać ściśle według instrukcji aprobowanego 

systemu przyjętego przez Wykonawcę 
 
 
6 . KONTROLA  JAKO ŚCI. 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST. 

6.2. Suche tynki sufitów podwieszonych powinny być wykonane zgodnie z projektem technicznym 
obiektu, uwzględniającym wymagania  norm i określającym grubości i odmiany płyt tynkowych GK 
w zależności od strefy ich stosowania 
Ponadto wykonanie sufitów podwieszonych i suchych tynków powinno być realizowane zgodnie z 
przyjętym przez Wykonawcę systemem, a płyty oraz profile i akcesoria montażowe zgodne z 
Aprobatą Techniczną systemu oraz klasą odporności ogniowej REI 60 w przypadku obudowy 
konstrukcji połaci skośnych oraz stropów drewnianych nad poddaszem użytkowym. 
 

6.3. Badania. 
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków i sufitów stanowią następujące badania 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenie tynków w stykach, 

narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z 
sufitową, 
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e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
 

6.4. Opis badań. 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. 
 

6.5. Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w 
dzienniku budowy oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. 
materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) 
powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za 
wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie 
obowiązujących przepisów. 

 
6.6. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać  przez porównanie jakości i prawidłowości 

ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru 
międzyoperacyjnego. 

 
6.7. Sprawdzenie prawidłowości i nośności podkonstrukcji metalowej zgodnie z warunkami montażu 

wybranego do realizacji systemu sufitów z GK i wełny mineralnej. 
 
6.8. Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków oraz 

sufitów podwieszonych w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach dylatacyjnych i 
połączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych robót z 
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku 
budowy oraz oględzin zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 

 
6.9. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków oraz sufitów 

podwieszonych należy przeprowadzać na zgodność z wymaganiami normy za pomocą oględzin 
zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej 
długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a 
powierzchnią suchego tynku z dokładnością do 0,5 mm. 

 
6.10. Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się 

powierzchniami suchych tynków i sufitów podwieszonych należy po sprawdzeniu prawidłowości 
powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem murarskim (a w przypadku katów różnych od 
90 0 - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), łatą kontrolną i 
przymiarem z podziałką milimetrową. 

 
6.11. Ocena wyników badań. 

Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymaganiami normy. 
 

6.12. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych 
robót, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 
Wówczas należy: 
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do 

zgodności z normą, a po poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań 
odbiorczych, albo 

b) nakazać usunięcie suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego 
jego wykonania. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót montażowych wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

8.1. Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 

8.2. Wymagania szczegółowe. 
Podstawą odbioru sufitów gipsowo-kartonowych stanowi PN 72/B-10122 "Roboty okładzinowe. 
Suche tynki: wymagania i badania przy odbiorze". 
Odbiór częściowy powinien zostać dokonany na etapie wykonania rusztu montażowego w zakresie: 
- prawidłowości ułożenia i wypoziomowania rusztu metalowego, 
- stabilności konstrukcji, 
- wysokości montażowej sufitów podwieszonych, 
- zabezpieczeń paroizolacyjnych i przeciwkorozyjnych elementów stalowych. 
Odbiór gotowej okładziny gipsowo-kartonowej suchych tynków oraz sufitów polega na 
sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do konstrukcji 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni - odchylenie powierzchni okładziny z płyt gipsowo-

kartonowych oraz wypełnienia rastrów płytami mineralnymi od płaszczyzny i odchylenie 
krawędzi od linii prostej nie powinno być większe niż 1 mm/m 

- prawidłowości wypełnienia styków płyt. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanego sufitu wraz z wszystkimi pracami towarzyszącymi, 
zgodnie z określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego 
sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewniania Jakości 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót 
- wykonanie rusztu dla sufitu 
- montaż płyt kartonowo-gipsowych GKB 
- wypełnienie spoin zaprawą i założenie siatki zbrojeniowej 
- izolowanie powierzchni płyt farbą hydrofobową 
- ustabilizowanie 
- oczyszczenie terenu robót i przywrócenie go do stanu pierwotnego 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 PN 72/B-10122 "Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
 

Instrukcja wykonania sufitów podwieszanych wg technologii RIGIPS. 
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A.8. Posadzki                                                                                                              CPV 45432100-5 
A.8.1. Podkłady pod posadzki 
A.8.2. Posadzki z płytek gresowych i granitowych 
A.8.3. Posadzki z wykładzin obiektowych PVC  
A.8.4. Posadzki przemysłowe z żywicy epoksydowej 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- wykonanie podkładów betonowych 
- posadzki z płytek gresowych i granitowych 
- posadzki z wykładzin obiektowych PVC i flokowanych 
- posadzki przemysłowe na bazie żywicy epoksydowej 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 

 
2.2.1. Mieszanka betonowa o konsystencji wilgotnej lub gęstoplastycznej do wylewek 

betonowych. 
 

2.2.2. Siatka zbrojąca o oczkach 15 x15 cm zgrzewana punktowo z drutu okrągłego ∅4,5 mm 
klasy D-I jako zbrojenie wylewek betonowych. 

 
2.2.3. Płytki gresowe: 

- wymiary 30 x 30cm  
- cokoły odpowiednio 30 x 10 cm 
- płytki grupy II 
- nasiąkliwość 3÷10% 
- powierzchnia nieszkliwiona 
- twardość wg skali MOHSA min 8 
- ścieralność max 130 mm3 



 56 

- grupa poślizgowości min R10 
- kolorystyka wg projektu 

 
2.2.4. Płytki granitowe: 

- struktura granit; 
- wymiary – cięte na wymiar; 
- grubość 15 mm; 
- ścieralność 0,2÷0,25 cm; 
- nasiąkliwość 0,4÷0,45%; 
- wytrzymałość na zginanie 150 MPa; 
- faktura antypoślizgowa; 
- gatunek I; 
- kolorystyka wg projektu. 

 
2.2.5. Zaprawa klejowa do płytek gresowych i granitowych: 

- elastyczna zaprawa klejowa proszkowa do klejenia płytek gresowych i granitowych 
- przyczepność do podłoża >1Mpa. 

 
2.2.6. Zaprawa fugowa do płytek gresowych 

- aprobata techniczna 
- grubość spoiny 3÷5mm 
- elastyczna 
- wodoodporna 
- niska zawartość chromianów 
- wytrzymałość na ściskanie >16Mpa 
- wytrzymałość na zginanie >3Mpa. 

 
2.2.7. Wykładzina PVC 

- aprobata ITB, atest PZH 
- grubość min 2mm 
- struktura homogeniczna, barwiona w masie, antyelektrostatyczna 
- palność: trudno zapalne 
- mocowanie na klej 
- powierzchnia antypoślizgowa 
- wskaźnik tłumienia dźwięków uderzeniowych min dB. 

 
2.2.8. Wykładziny flokowane 

- struktura z okrywą flokowaną z włókien 100% PA; 
- gęstość min. 5.000.000 włókien na 1m²; 
- wodoodporne podłoże z PVC; 
- 10-letnia gwarancja na ścieranie; 
- grubość 5 mm; 
- brak efektu strzępienia po przecięciu; 
- odporność na butwienie i plamienie; 
- trudnopalna; 
- antyelektrostatyczna; 
- wyposażona w ochronę mikrobiologiczną; 
- możliwość aplikacji lub wstawek w miejscach zużytej wykładziny; 
- trwałość wymiarów; 
- tłumienie dźwięków na poziomie 21dB; 
- warunki higieniczno-użytkowe potwierdzone certyfikatami, atestami i ocenami 

właściwych instytucji; 
- kolorystyka wg projektu. 
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2.2.9. Wylewka samopoziomująca pod wykładziny PVC i flokowane 
- aprobata ITB 
- grubość min 2mm max 10mm 
- wytrzymałość na ściskanie 12÷15Mpa 
- temperatura stosowania od +5°C do +25°. 
 

2.2.10. Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej 
- grubość warstwy 3 mm 
- wytrzymałość na zginanie ≥35 N/mm2 
- wytrzymałość na ściskanie ≥65 N/mm2 
- twardość ≥80 N/mm2 
- ścieralność na tarczy Boehmego ≤10 cm3/50  cm2 
- odporność na ścieranie udarowe (RS-1) – 3500÷5000 
- twardość wg Shora-D (wg DIN53505) – 45 
- kolorystyka wg projektu 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. Do wykonania posadzek przemysłowych można stosować urządzenie natryskowe airless. 
 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na teren budowy 

na paletach. Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich 
temperaturach, na równej mocnej, poziomej posadzce, układając w sposób wykluczający nadmierne 
dociążenia skupione. 

 Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, 
przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

 Klejów i zapraw do fugowania nie należy transportować i przechowywać w temp. poniżej 5 0C, 
powinny być składowane na paletach w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 

 Komponenty posadzek przemysłowych chronić przed mrozem a przy temperaturach powyżej +35 0C 
nie wystawiać na bezpośrednie nasłonecznienie. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Podkłady betonowe 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni po ich 
wykonaniu nie powinna być niższa niż 5°C. 

Mieszankę betonową należy przygotować mechanicznie do konsystencji wilgotnej lub 
gęstoplastycznej ( w przypadku podkładów wykonywanych ze spadkiem w kierunku kratek 
odpływowych). 

Mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem powierzchni (nie 
dopuszcza się nawilżania lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy). 
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Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 
pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem do odpływu. Podkłady zbrojone należy wykonywać w 
dwóch warstwach tj najpierw warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu a po ułożeniu 
zbrojenia uzupełnione mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych 
warstw powinna być wyznaczona za pomocą listew kierunkowych o odpowiedni niej wysokości. 

Podkład powinien być oddzielony od stałych elementów pionowych paskami izolacyjnymi z 
papy lub styropianu o szerokości równej wysokości podkładu, mocowanymi punktowo do elementu 
pionowego. 

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne wzdłuż dylatacji 
konstrukcyjnych. 

W świeżym podkładzie powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie 
brzeszczotem packi stalowej na głębokość 1/3 ÷ 2,5 krotnej ich szerokości. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym np. poprzez 
przykrycie folia polietylenową lub spryskanie powierzchni. 

 
5.3. Posadzki z płytek gresowych i granitowych. 

Płytki - do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki ceramiczne i granitowe 
posiadające aprobaty techniczne.  
Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg 
sprawdzonej doświadczalnie metody. 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. 
Posadzki powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie. Dokładność 
wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym 
miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 
mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku 
założonego w projekcie spadku. 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów 
płytek oraz zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju. 
Prawidłowość i dokładność wykonania. 
Prawidłowość wykonania powierzchni. 
Płytki – gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone 
zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, 
pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm 
przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu, 
poziomu lub od ustalonych powinno być większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość 
spoin. Spoiny miedzy płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny 
tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej 
niż: 
- 2 mm na 1 m i 3 mm na całej długości, szerokości lub wysokości – dla płytek gatunku 

pierwszego 
- 3 mmm na 1 m i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości – dla płytek gatunku 

drugiego i trzeciego. 
Grubość spoin i ich wypełnienie. 
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny 
powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty./ 
Wykończenie posadzki. 
Powierzchnia posadzki powinna być czysta. W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna 
być wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane 
z posadzką. W miejscach styku posadzek z kanałami, fundamentami itp. Oraz w miejscach styku 
dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone a pomocą płaskownika stalowego lub 
innym odpowiednim materiałem. 
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5.4. Posadzki PVC 
- podkłady pod wykładziny PVC należy wyrównać masą samopoziomującą cienkowarstwową z 

dopuszczalny m odchyleniem 1mm/m i 3mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia; 
- wykładziny mocować w technologii klejenia cała powierzchnią do podkładu klejem zaleconym 

przez producenta wykładziny; 
- temperatura powietrza w pomieszczeniach przed, w trakcie i po ułożeniu wykładzin nie powinna 

być niższa niż +15°C aż do momentu wyschnięcia kleju; 
- spoiny spawane między arkuszami powinny przebiegać prostopadle do ścian z okuciami i nie 

występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu lub w miejscach narażonych na 
zawilgocenie; 

- łączenie posadzek PVC z posadzkami z innych materiałów wykonywać za pomocą listw z 
nierdzewnych kształtowników metalowych; 

- posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć systemowymi listwami z PVC 
zaleconymi przez producenta wykładzin w kolorze dostosowanym do barwy wykładziny. 

 
 

5.5. Posadzka przemysłowa z żywicy epoksydowej. 
Stosując obróbkę mechaniczną (frezowanie, śrutowanie) usunąć szlam cementowy i inne słabiej 
związane powłoki oraz zanieczyszczenia i cząstki powodujące pogorszenie przyczepności 
(substancji antyadhezyjnych, oleju, zanieczyszczeń itp.). naloty, wykwity, luźne kruche niezwiązane 
części, odspajające się warstwy (np. mleczko cementowe), pozostałości wody i kurzu należy usunąć. 
Podłoże musi być również zabezpieczone przed kapilarnym podciąganiem wody. 
Podłoże mineralne należy wstępnie zagruntować gruntującą żywicą epoksydową charakteryzującą 
się następującymi funkcjami: 
-   wysoka aktywność kapilarna, 
-   nie zawiera rozpuszczalników, 
-  niska lepkość. 
Wymieszany materiał podłogowy należy nanosić ściągaczką gumową. Świeży materiał pozostawić 
na ok. 5 min., następnie rozetrzeć go wałkiem malarskim.  
Niezwiązaną żywicę należy równomiernie obsypać piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,3÷0,8 mm 
– nie posypywać z nadmiarem lecz tak aby ziarna leżały „ziarno koło ziarna”. 
Warstwę konstrukcyjną gr. ok. 3 mm z materiału posadzkowego wymieszać z barwionymi piaskami 
kwarcowymi, rozprowadzić na posadzce za pomocą rakli. Obsypać barwionym piaskiem 
kwarcowym. Rozprowadzony jastrych żywiczny należy zatrzeć zacieraczką mechaniczną. Zatartą i 
związaną powierzchnię dosączyć. 
Wierzchnią warstwę zamykającą stanowi bezbarwny (błyszczący) lakier poliuretanowy.   

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI. 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w OST. 
 
6.2. Badania. 

Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i 
załączonych zaświadczeń (atestów) z kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
Materiały użyte do wykonania posadzek nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość 
powinny być zbadane, jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie: 
a) prawidłowości wykonania powierzchni podkładów i posadzek, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, 
d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
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 Opis badań. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i 
odcień należy sprawdzić wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i 
wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą Łaty 
kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit 
między łatą o powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm.  
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą 
i poziomnicą. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładana w dowolnym miejscu nie 
powinna wykazywać prześwitów większych niż5mm a odchylenie podkładu od płaszczyzny 
poziomej lub pochylonej nie powinno przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 
Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu naciągniętego 
wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez lekkie opukanie młotkiem 
drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy 
pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. 
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
 
Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 6.3. dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy 
uznać za zgodną z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, 
całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z wymaganiami normy. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót posadzkowych wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.       Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. 
 
8.2. Kryteria odbioru posadzek. 

8.2.1. Odbiór materiałów powinien być dokonywany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. 

8.2.2. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

 
8.1.3. Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót wykończeniowych przeprowadzić 

pośrednio na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli 
producenta, sprawdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją projektową oraz 
właściwymi normami. 

Materiały, w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem a 
budzące wątpliwości powinny być przed użyciem do robót podane badaniom jakości przez 
upoważnione laboratorium. 
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8.1.4. Sprawdzenia zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową powinny być 
przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 
kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru 
posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podłogi - na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w Dzienniku Budowy. 

8.1.5. Sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych) należy przeprowadzić na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy. 

 
8.1.6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania podkładu i warstw izolacyjnych należy 

przeprowadzić na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych lub zapisów w 
Dzienniku Budowy. 

 
8.1.7. Sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 

posadzkę pełnych właściwości techniczno-użytkowych. 
 

8.1.8. Odbiór posadzki powinien obejmować: 
a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową; 
b) sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; 
c) sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem; badanie należy przeprowadzić - zależnie 

od rodzaju posadzki - przez oględziny, naciskanie lub opukiwanie; 
d) sprawdzenie prawidłowości osadzenia  w posadzce kratek ściekowych, wkładek 

dylatacyjnych itp.; badania należy wykonać przez oględziny; 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 

prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego prostego drutu i pomiaru 
odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin - z a pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki; 

f) sprawdzenie wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych 
lub cokołów; badania należy wykonać przez oględziny. 

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanych i odebranych prac posadzkowych, zgodnie z 
określeniem podanym w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu 
wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewniania Jakości 
- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót 
- sortowanie płytek ceramicznych i granitowych 
- przygotowanie podkładów z wylewek betonowych zbrojonych przeciwskurczowo 
- wykonanie wylewki samopoziomującej pod wykładziny PVC i flokowane 
- rozłożenie folii w płynie w pomieszczeniach wilgotnych 
- klejenie płytek i wykładzin PVC oraz wykonanie cokolików 
- wykonanie spoin i dylatacji pomiędzy płytkami 
- oczyszczenie i zmycie posadzek 
- ewentualną naprawę licowania po robotach pomocniczych 
- oczyszczenie terenu robót 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 -        brak



 62 

A.9. Okładziny ścienne                                                                                             CPV 45442100-8 
A.9.1. Okładziny wewnętrzne z płytek ceramicznych 
A.9.2. Okładziny zewnętrzne z płytek klinkierowych 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- wewnętrzne okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
- zewnętrzne okładziny ścienne z płytek klinkierowych 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się z całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Płytki ceramiczne ścienne w pomieszczeniach sanitarnych i w zapleczach kuchennych do 
wys. 2,05 m od posadzki: 

- płytki grupy II 
- wymiary 30 x 30 
- nasiąkliwość 3÷10% 
- powierzchnia półmatowa 
- twardość wg skali MOHSA min 6. 
- kolorystyka wg projektu 

 
2.2.2. Płytki klinkierowe 

- wymiary płytek zgodnie z katalogowym zestawieniem wzorów płytek, przewidzianych dla 
systemu płyt dociepleniowych z tzw. prowadzeniem poziomym oraz zgodnie z projektem 
elewacji 

- faktura i kolorystyka zgodnie z projektem 
 

2.2.3. Zaprawa klejowa: 
- elastyczna zaprawa klejowa proszkowa do klejenia płytek ceramicznych wewnętrznych 
- elastyczna zaprawa klejowa proszkowa do klejenia płytek kamiennych zewnętrznych 
- przyczepność do podłoża >1Mpa. 

2.2.4. Zaprawa fugowa 
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- aprobata techniczna 
- grubość spoiny 3÷5mm 
- elastyczna 
- wodoodporna 
- niska zawartość chromianów 
- wytrzymałość na ściskanie >16Mpa 
- wytrzymałość na zginanie >3Mpa. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
 
 

4. TRANSPORT 
  
       Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 Płytki okładzinowe pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety i dostarczane na teren budowy 

na paletach. Składować je należy w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich, na równej 
mocnej, poziomej posadzce. 

 Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, 
przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. 

 Klejów i zapraw do fugowania nie należy transportować i przechowywać w temp. poniżej 50C, 
powinny być składowane na paletach w pomieszczeniach suchych i przewiewnych. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST. 
 
5.2. Zalecenie ogólne do okładzin wewnętrznych z płytek ceramicznych. 

Temperatura powietrza wewnętrznego i zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić 
+5°÷35°C. 
Okładziny powinny być wykonywane na warstwie wyrównującej podłoże lub bezpośrednio na 
równym podłożu. W przypadku pomieszczeń mokrych okładzina powinna być mocowana na 
odpowiednio wytrzymałych podkładach z wykonaną uprzednio izolacją przeciwwilgociową i 
paroochronną. 
Podłożem pod okładziny mogą być tynkowane lub nie otynkowane ściany murowane z elementów 
drobnowymiarowych a także ściany monolityczne z elementów wielkopłytowych 
Do mocowania elementów okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. 
Oczyszczona i zwilżona powierzchnia ścian murowanych powinna być wyrównana przez nałożenie 
podkładu z obrzutki 2-3mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo – wapiennej marki 5. 
Jeśli powierzchnie monolityczne betonowe lub żelbetowe wykazują nierówności >3mm, należy 
wyrównać zaprawą marki nie niższej niż 5 po uprzednim nakłuciu podłoża, jego oczyszczeniu i 
zamoczeniu. 
Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek – rozplanowanie powinno 
być symetryczne względem otworów okiennych i drzwiowych. 
Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. 
Układanie płytek należy rozpocząć od najniższego pasa płytek na ścianie. 
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Ułożenie płytek do wysokości 2,05 m. Szerokość spoin wynosić będzie 3 mm dla płytek 
ceramicznych. 
Przed mocowaniem płytki należy moczyć w czystej wodzie przez 2÷3 godziny. 
Klej nanosić na całą powierzchnię płytek warstwą grubości ok. 2mm, przy pomocy specjalnej pacy 
ząbkowanej. 
Narożniki zewnętrzne i wewnętrzne należy wykończyć fugami z PVC w kolorze fugowania  
harmonizującym z barwą płytek ceramicznych. 
Po zakończeniu prac i stwardnieniu spoiny okładzinę należy zmyć. 

 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości  robót podano w OST. 
Kontroli jakości powinny podlegać zarówno materiały użyte klejenia i spoinowania płytek jak  
i płytki okładzinowe. 
 

6.2. Płytki ceramiczne i klinkierowe. 
Podczas odbioru jakościowego płytek ceramicznych przeznaczonych do wykonania okładzin 
wewnętrznych ścian należy sprawdzić: 
- zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta, 
- gatunek dostarczonych płytek (płytki w I gatunku), 
- jednolitość barwy i wzoru, 
- stan powierzchni (brak pęknięć i odprysków szkliwa), 
- prawidłowość zachowania kształtu - nie może występować zwichrowanie, łukowatość, 

rombowatość płytek - wszystkie płytki mają mieć kąty proste krawędzi bez wyszczerbień, 
- prawidłowość zachowania wymiarów. 
Płytki należy kleić do podłoża klejem elastycznym a spoiny wypełniać zaprawą do fugowania - 
- elastyczną. 
Płytki powinny posiadać na powierzchni montażowej następujące oznaczenia: symbol producenta, 
datę produkcji. 
Na opakowaniu powinny być umieszczone dane producenta, oznaczenie rodzaju płytek, wymiarów, 
barwy i gatunku.  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót okładzinowych wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 

 
8.1. Odbiór podłoża. 

Odbiór  podłoża w zależności od jego rodzaju, objęty jest warunkami odbioru poszczególnych robót 
budowlanych. Badanie to powinno po być przeprowadzone jeszcze przed rozpoczęciem prac 
okładzinowych. 
Wstępną czynnością jest skontrolowanie protokołu odbioru robót poprzedzających. 
Odbiór polega na określeniu zgodności wykonania robót z projektem pod względem: 
- rodzaju użytego materiału 
- grubości warstwy podłoża 
- równego wykonania warstwy 
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- sprawdzenia oczyszczenia i suchości lub nawilżenia podłoża oraz ocena czy powierzchnia jest 
gładka bez wgłębień i wypukłości. 

Odbiór podłoża ma miejsce, gdy  rodzaj i sposób przytwierdzenia okładziny wymaga jego 
wykonania. Może on mieć różny charakter, gdyż zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
dotyczącymi poszczególnych okładzin mogą występować różne rodzaje podkładów. Prawidłowość 
wykonania tych prac należy kontrolować międzyfazowo przed przystąpieniem do dalszych prac. 

 
8.2. Odbiór materiałów i akcesoriów. 

Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych 
zaświadczeń stwierdzających jakość materiałów sprawdzeniom podlega stan przygotowania 
elementów okładziny. 
Wszystkie materiały wykorzystane przy wykonywaniu okładzin ceramicznych ścian powinny 
odpowiadać wymaganiom polskich norm lub posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod 
względem stopnia zwichrowania płaszczyzn, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 

 
8.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór ostateczny odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku 
Budowy zakończenia robót i spełnieniu innych warunków dotyczących tych Robót zawartych w 
umowie. Dokumentami miarodajnymi do oceny robót poprzedzających są protokoły z odbiorów 
międzyoperacyjnych, zapisy w Dzienniku Budowy i Aprobaty. 
Odbiór prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót powinien obejmować: 
1) sprawdzenie dokumentów stwierdzających prawidłowość wykonania robót poprzedzających oraz 

właściwą jakość użytych materiałów; 
2) przyleganie okładzin do podkładu poprzez lekkie opukiwanie w kilku miejscach (brak głuchego 

odgłosu wskazuje na dobre powiązanie okładziny z podłożem); 
3) prawidłowość przebiegu spoin poprzez naciągnięcie sznurka wzdłuż spoin i pomiar odchyleń z 

dokładnością do 1 mm; 
4) prawidłowość ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w prostopadłych 

kierunkach łaty kontrolnej o dł. 2 m i pomiar wielkości prześwitu z dokładnością do 1 mm; 
5) szerokość styków i prawidłowość ich wypełnienia, wizualnie i poprzez pomiar z dokładnością do 

0,5 mm; 
6) jednolitości barwy lub wzoru płytek; 
7) sprawdzenie dotrzymania warunków wykonywania prac na podstawie zapisów w Dzienniku 

Budowy. 
Z dokładnego odbioru robót należy sporządzić protokół, w którym należy wymienić wszystkie 
zauważone usterki. Jeżeli wszystkie przeprowadzone sprawdzenia dadzą wynik dodatni, roboty 
należy uznać za zgodne z warunkami technicznymi. W razie zakwestionowania całości lub części 
robót, należy całkowicie lub częściowa odrzucić roboty lub dokonać odpowiednich poprawek. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. 

Roboty mające na celu wykonanie okładziny z płytek ceramicznych i klinkierowych płatne są wg 
obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

- zakup materiałów płytek, zapraw klejowych i mas do fugowania 
- transport na miejsce składowania na placu budowy 
- transport do miejsca wykonywania prac 
- przygotowanie powierzchni podłoża 
- sortowanie płytek 
- ewentualne moczenie płytek 
- ułożenie płytek z przycięciem lub bez 
- obrobienie wnęk, ościeży 
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- spoinowanie powierzchni olicowanej 
- oczyszczenie i zmycie płytek 
- ewentualną naprawę licowania po robotach pomocniczych 
- uporządkowanie miejsca wykonania prac. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-75/B-10121  „Okładziny z płytek ściennych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze.”
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A.10. Wyprawy malarskie ścian i sufitów                                                               CPV 45450000-6 
A.10.1. Malowanie standardowymi farbami akrylowymi. 
A.10.2. Malowanie lateksowymi farbami akrylowymi. 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Zakres rzeczowy obejmuje zgodnie z DP: 
- wyprawy malarskie ścian i sufitów z farb akrylowych standardowych, 
- wyprawy malarskie ścian z lateksowych farb akrylowych zmywalnych odpornych na 

szorowanie detergentami. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 

1.5.1. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót oraz za ich zgodność z DP, SST oraz poleceniami Inspektora. 

 
1.5.2. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie 

zapoznać się całością dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robót. 
 
 
2.       MATERIAŁY 
 
2.1.       Ogólne wymagania dotyczące materiałów ich pozyskiwania i składowania podano w OST. 
 
2.2.       Charakterystyka stosowanych materiałów. 
 

2.2.1. Farby akrylowe 
- farba akrylowa, nawierzchniowa, dyspersyjna, wodorozcieńczalna; 
- stopień połysku mat, półmat; 
- wydajność ok. 12 m2/l; 
- rozpuszczalnik: woda; 
- czas schnięcia: sucha w dotyku po 1 h; 
- następne malowanie 2÷4 h; 
- pełne wyschnięcie po 24 h; 
- części stałe 40 g/l wagowo 
                        29÷30% objętościowo 
- opakowanie 3,78 l (galon) 
 

2.2.2. Lateksowa farba akrylowa 
- Emalia lateksowa o zwiększonej odporności na zmywanie i szorowanie detergentami; 
- stopień połysku: eggshell (przypominający połysk skorupki jajka) lub mat; 
- wydajność ok. 12 m2/l; 
- rozpuszczalnik: woda; 
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- czas schnięcia: sucha w dotyku po 1÷2 h; 
- następne malowanie 2÷6 h; 
- pełne wyschnięcie po 24 h; 
- części stałe 53% wagowo, 
                        36% objętościowo 
- dostępne opakowanie 3,78 l (galon) 
- kolorystyka wg projektu 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 

Dobór sprzętu pozostawia się do uznania  Wykonawcy po uzgodnieniu z Kierownikiem Kontraktu. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych 
robót i bezpieczeństwa zostaną przez Kierownika Kontraktu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 

 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 
 
5.2. Wykonanie powłok malarskich ścian i sufitów: 

-    właściwe  malowanie powinno być poprzedzone przygotowaniem powierzchni, na której ma być 
położona powłoka malarska, tzn. jej wyrównaniem lub wygładzaniem , zagruntowaniem (podłoża 
nasiąkliwe nie wymagają gruntowania) , 

-    roboty malarskie powinny być wykonane w temperaturze nie niższej niż 10°C (z zastrzeżeniem, 
aby w ciągu doby nie następował spadek temperatury poniżej 0°C) i nie wyżej niż 22°C – z tym, że 
do nakładania powłoki malarskiej najkorzystniejszymi są temperatury 12-18°C, 

-    w miesiącach letnich należy unikać prowadzenie robót malarskich na zewnątrz budynku podczas 
intensywnego działania promieni słonecznych na malowaną powierzchnię, 

-   na zewnątrz budynku nie zależy wykonywać powłok malarskich podczas opadów atmosferycznych 
oraz przy szybkości wiatru powyżej 20 km/h, 

-   podczas malowania wewnątrz pomieszczeń okna powinny być zamknięte, a nawietrzanie 
malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od urządzeń ogrzewczych lub od przewodów 
wentylacyjnych jest niedopuszczalne, 

-   przy robotach malarskich z zastosowaniem gruntowników o właściwościach toksycznych należy 
ściśle przestrzegać BHP, 

-    Powłokę nanosić wałkiem, pędzlem lub natryskiem bezpowietrznym. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 
 
6.2. Badania. 

Zakres badań. Badania obejmują: 
a) sprawdzenie podłoży. 
b) sprawdzenie podkładów. 
c) sprawdzenie powłok nie wcześniej niż 7 dni po ich wykonaniu. 
Sprawdzenia a) i b) należy przeprowadzić w trakcie odbiorów częściowych, a sprawdzenie wg c) w 
trakcie odbioru końcowego. 
Sprawdzenie podłoża obejmuje: 
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a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
b) sprawdzenie jakości powierzchni. 
 
Sprawdzenie podkładów obejmuje: 
a) sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
b) sprawdzenie wsiąkliwości powierzchni - dla podkładów z farby emulsyjnej rozcieńczonej wodą, 
c) sprawdzenie powłok po pełnym cyklu ich wysychania 
Sprawdzenie powłok obejmuje sprawdzenie zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenia  
wg tab. 2 PN-69/B-10280 oraz instrukcji producenta. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 

Jednostką obmiaru jest 1m2 wykonanych robót malarskich wraz z wszystkimi pracami 
towarzyszącymi. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.       Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w OST. 
 
8.2.       Sprawdzenie powłok. 

Sprawdzenie powłok obejmuje kontrolę zgodności z dokumentacją oraz sprawdzenie  
wg tab. 2 PN-69/B-10280. 
Badania należy przeprowadzić w temperaturze powietrza nie niższej niż +50C i przy wilgotności 
względnej powietrza nie wyższej niż 65%. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na: stwierdzeniu równomiernego 
rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i 
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych okiem nie uzbrojonym śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle rozproszonym, 
barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku nakładania powłok bez 
podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być wykonany na takim samym podłożu, o 
powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. 
 

8.3.        Ocena jakości malowania. 
Jeżeli badania przewidziane w pkcie 8.2. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
9.1. Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. 

Płaci się za metr kwadratowy (m2) wykonanego malowania, zgodnie z określeniem podanym  
w p. 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewniania Jakości 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych konstrukcji lub wyrobów 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii robót 
- wykonanie malowania 
- oczyszczenie terenu robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń 
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- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-69/B-10280  „Roboty malarskie budowlane farbami wodorozcieńczalnymi i emulsyjnymi.” 
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A.11. Inne roboty wykończeniowe                                                                      CPV 45450000-6 
A.11.1. Elementy wykonane ze stali nierdzewnej i zwykłej. 
A.11.2. Elementy różne (żaluzje, maty do obuwia, podokienniki oraz dylatacje zewnętrzne i 

wewnętrzne). 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w ramach realizacji 
projektu pn. „Budowa Centrum naukowo–edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego w Wiślicy– Etap III”. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
SST stanowi część SIWZ oraz DP i należy je stosować w zlecaniu robót opisanych w punkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych SST: 

- elementy wykonane ze stali nierdzewnej (balustrady wewnętrznych klatek schodowych, schodów  
zewnętrznych), 

- osadzenie żaluzji i lameli systemowych, 
- maty czyszczące do obuwia w przedsionkach wejściowych, 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe SST są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST. 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oraz Nadzór Techniczny powinny dokładnie zapoznać      

się całością dokumentacji technicznej. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 
 
2.2. Charakterystyka stosowanych materiałów: 
 

2.2.1. Stal nierdzewna satynowa OH18N9 wg PN-71/H-86020 (X5CrNi 18-10 wg PN-EN 10088-1 
1988) dla balustrady i pochwytów nieobudowanej i obudowanej klatki schodowej 
wewnętrznej, schodów zewnętrznych oraz zjazdu do garażu. 

 
2.2.2. Łączniki - elektrody otulone stalowe lub drut i topniki do spawania elektrycznego łukiem 

krytym, jeśli zachodzi potrzeba takiego spawania, powinny być dostosowane do gatunku 
stali, metody spawania i wymaganej jakości złącz spawanych wg PN-87/M-69772. Granice 
plastyczności i wydłużenia spoiwa oraz jego udarności określonej wg PN-64/M-69708 nie 
powinna być mniejsza niż w przypadku stali łączonej. 
Śruby mocujące powinny być wykonane ze stali nierdzewnej. 
Kotwy - do mocowania balustrad należy stosować kotwy ze stali nierdzewnej OH18N9, 
posiadające aprobatę techniczną i osadzane w betonie na zaprawach żywicznych. 

 
2.2.3. Zaprawy do wypełniania gniazd w elementach betonowych, w których mocowane są 

elementy balustrad i daszków przedwejściowych należy stosować cementowe z dodatkiem 
żywic syntetycznych lub inne zaprawy do kotwienia, mające aprobatę techniczną. 
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2.2.4. Mata wewnętrzna czyszcząca do obuwia w przedsionkach wejściowych typu tekstylnego  
grubości 0,9÷1,1 cm, wpuszczona w posadzkę i wykończona ramkami systemowymi, 
przeznaczona do średniego natężenia ruchu. 

 
2.2.5. Podokienniki wewnętrzne z postformingu laminowanego grubości 30 mm, z prostą 

krawędzią czołową i powłoką w kolorze profili okiennych. 
 

2.2.6. Podokienniki zewnętrzne z blachy cynkowo-tytanowej grubości 0,7 mm. 
 

2.2.7. Dylatacje:  
zewnętrzne 
- wymiary szczelin pionowych i dachowych 150 mm 
- elastyczne, ścienne profile zaślepiające z tłoczonej, szarej gumy syntetycznej do 

zastosowań zewnętrznych dla dylatacji pionowych 
- obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej zawijanej na rąbki pionowe oraz blacha 

wywinięta na zakładkę, wyłożona na niższy segment wzdłuż szczeliny dylatacyjnej. 
wewnętrzne 
-    wymiary szczelin pionowych i poziomych 150 mm 
- profile ścienne, podłogowe i sufitowe z aluminiowych profili tłoczonych  
- wypełnienie – aluminiowe profile maskujące 
- taśmy samoprzylepne z maty szklanej o szerokości 250 mm 
- elementy mocujące – nierdzewne zaciski, kołki i wkręty 

 
 
3. SPRZĘT 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, zaakceptowanego przez Inspektora. 
 
 

4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie 
na całej powierzchni ładunkowej w sposób uniemożliwiający uszkodzenie poszczególnych 
elementów. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w OST. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji uzgodniony przez Projektanta szczegółowy 
projekt warsztatowy wykonania i montażu balustrad, pochwytów, elementów zewnętrznych, mat 
czyszczących, dylatacji i podokienników.  
 
 

5.2. Wykonanie. 
Elementy balustrad, pochwytów ze stali nierdzewnej należy wykonać na warsztacie.  
Podstawowymi wariantami montażu są: 
- mocowania słupków balustrad w gniazdach wykonanych w betonie z wypełnieniem gniazd 

zaprawą cementową z dodatkiem żywic syntetycznych lub inną zaprawą montażową posiadającą 
odpowiednią aprobatę techniczną 

- mocowanie słupków balustrad i szkła wypełniającego balustrady za pomocą kotew osadzanych w 
betonie na zaprawach żywicznych 

Wszystkie elementy ze stali zwykłej należy zabezpieczyć antykorozyjnie i wykończyć powłoką 
malarską. 
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5.3. Wykonanie dylatacji. 
Dokumentacja wykonawcza dylatacji zostanie wykonana przez producenta na podstawie 
Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Wykonawcę. 
Projekt warsztatowy dylatacji powinien obejmować kompleksowe rozwiązanie w zakresie sposobów 
dylatowania konstrukcji ścian, podłóg i nadproży w otworach oraz dachu w miejscach określonych  
w DP. Projekt warsztatowy powinien określać: 
- kształt i szerokość szczeliny dylatacyjnej po jej wykonaniu, 
- sposób zakończenia izolacji przy przerwie dylatacyjnej; 
- rysunki warsztatowe konstrukcji dylatacji; 
- rodzaj stosowanych profili dylatacyjnych; 
- sposób montażu na budowie; 
- rodzaj stosowanych łączników; 
- warunki odbioru wbudowanej dylatacji 
Wykonanie urządzenia dylatacyjnego odbędzie się w firmie, która zostanie zaproponowane przez 
Wykonawcę i zatwierdzona przez Kierownika Budowy. 
Przygotowanie wnęk do zamocowania urządzeń dylatacyjnych obejmuje oczyszczenie powierzchni z 
zanieczyszczeń, tłuszczów itp. oraz wyrównanie podłoża. 
Montaż urządzeń dylatacyjnych zostanie wykonany przez uprawnionego Wykonawcę i będzie 
obejmować: 
- ułożenie w przerwie dylatacyjnej urządzenia dylatacyjnego wraz z zamocowaniem w konstrukcji; 
- regulację ustawienia wysokościowego urządzenia dylatacyjnego; 
- regulację urządzenia dylatacyjnego w celu dostosowania jego szerokości rozwarcia do 

temperatury montażu; 
- montaż elementów osłonowych. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi zaświadczenie o jakości na materiały, do których 
wydania producenci są zobowiązani przez właściwe normy. 

 
6.3. Badania w czasie wykonywania robót . 

Sprawdzeniu podlega prawidłowość usytuowania, wykonania i zamocowania elementów 
metalowych zgodnie z DP i projektem warsztatowym. 
Sprawdzeniu podlegają powierzchnie poszczególnych elementów po ich osadzeniu i wykończeniu 
(wypolerowaniu, oszlifowaniu lub malowaniu).   
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w OST. 
Jednostką obmiaru jest: 
mb   balustrad lub pochwytów kompletnie wykonanych i zamontowanych,   
szt obsadzenia podokienników wewnętrznych i zewnętrznych, 
szt maty czyszczącej systemowej, osadzonej we wnęce posadzki, 
mb dylatacji systemowej z montażem 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w OST. 

Odbiór jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
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8.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na: 
- odbiorze elementów wykonanych warsztatowo po dostarczeniu ich na budowę, 
- powierzchnie poszczególnych elementów po ich wykończeniu, 
- sposób zamocowania elementów, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 

8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy polega na odbiorze poszczególnych elementów po ich osadzeniu w konstrukcji i 
wykonaniu połączeń elementów składowych. 
Odbiór końcowy zakończony powinien być spisaniem protokołu. 

 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST. 
Płaci się za jednostkę wykonanych robót, zgodnie z określeniem podanym w p. 7. 
 
 
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Programu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości 
- wykonanie Projektu Warsztatowego wykonania i montażu elementów ze stali nierdzewnej i 

zwykłej  
- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów 
- warsztatowe wykonanie elementów ze stali nierdzewnej, zwykłej, aluminium lub szkła 
- montaż elementów 
- wypełnienie gniazd zaprawą cementową z dodatkiem żywic syntetycznych 
- kotwy ze stali nierdzewnej 
- szlifowanie lub polerowanie elementów ze stali nierdzewnej, malowanie proszkowe elementów 

aluminiowych i stalowych 
- transport 
- wbudowanie w obiekt 
- oczyszczenie terenu Robót z odpadów, stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza 

pas drogowy 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE: 

PN-EN 10088-1:1998. Stale odporne na korozję . Gatunki. 
PN-EN 10088-1:1998. Stale odporne na korozję . Warunki techniczne dostawy blach grubych, 

cienkich oraz taśm ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 10088-1:1998. Stale odporne na korozję . warunki techniczne dostawy półwyrobów prętów, 

walcówki i kształtowników ogólnego przeznaczenia. 
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A.12. Przygotowanie  terenu pod budowę                                                                         CPV 45100000-8 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
przygotowaniem terenu pod budowę. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
robot wymienionych w pkt 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

- likwidacja nawierzchni utwardzonych ścieżek boiska asfaltowego; 
- likwidacja istniejącego parkingu o nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i obrzeżami; 
- wycinka i wykorzenienie drzew i krzewów przeznaczonych do likwidacji; 
- usunięcie warstwy humusu pokrytego roślinnością trawiastą z zachowaniem jego części dla 

urządzenia zieleni trawnikowej, projektowanej w ramach nowego zagospodarowania terenu. 
 
 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Dla robót wg ST 1 materiały nie występują. 

 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Dla rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt typu:   
- koparko-ładowarko-spycharka  samojezdna, 
- młoty pneumatyczne do kruszenia, 
- elektronarzędzia do przecinania. 
 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE.  
             

Ogólne wymagania podano w OST. 
 Do transportu materiałów z rozbiórki należy użyć takich środków transportu jak: 
- samochód skrzyniowy, 
- ciągnik, 
- wywrotka. 
Załadunek jak i wyładunek materiałów z rozbiórki musi odbywać się z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności i bezpieczeństwa ludzi pracujących przy robotach rozbiórkowych. 
Przed rozpoczęciem prac wyburzeniowo-likwidacyjnych Wykonawca winien uzgodnić trasą (w 
kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych w rejonowym Zarządem Dróg i 
Komunikacji, podając okres w jakim będzie realizowany wywóz oraz ciężary całkowite samochodów 
przewidzianych do transportu gruzu, asfaltu i ziemi. 
Transport powinien być jak określono w specyfikacji, bądź inny, o ile zatwierdzony zostanie przez 
Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
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5.1. Roboty rozbiórkowe (wyburzeniowe). 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 
a) należy powiadomić odpowiedni rejonowy Wydział Ochrony i Kształtowania Środowiska o 

sposobie zagospodarowania odpadów powstałych w trakcie wyburzeń, podając rodzaj, ilość i 
okres ich wytworzenia oraz miejsce składowania lub wykorzystania w inny sposób; 

b) przed rozpoczęciem robót rozbiórkowo-likwidacyjnych Wykonawca winien uzgodnić trasę (w 
kierunku wysypiska) i możliwość korzystania z dróg publicznych z odpowiednim Zarządem 
Dróg i Komunikacji, 

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowo-likwidacyjnych należy: 
- odłączyć dostawę istniejących mediów zewnętrznych tj. wody, kanalizacji i elektryczności, 
- odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, 

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno być dokonane przez kierownika 
budowy i potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy; 

- wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi i placami 
manewrowymi za pomocą taśmy ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym, mocowanej na 
palikach wysokości około 1 m; 

d) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, 
przez rozkuwanie; 

e) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 
f) elementy betonowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych,  
g) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 
h) nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych: w czasie 

deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 
i) szczególną ostrożność należy zachować w okolicach pobliskich obiektów i urządzeń oraz 

sąsiadujących drzew; 
j) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy zabezpieczyć 

przed uszkodzeniami. 
 

5.2. Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki. 
Miejsce wywozu gruzu oraz asfaltu z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. 
Koszty składowania i utylizacji związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 
 

5.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 
Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowo-likwidacyjnych pracownicy powinni być zapoznani 

z programem robót i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 
b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego; 
c) przy obalaniu drzew, zatrudnionych pracowników i pozostały sprzęt należy usunąć poza strefę 

niebezpieczną; 
d) roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 
e) każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP. 
  

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót zgodnie z punktem 7: 
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- 1 m2 zlikwidowanej nawierzchni wraz z podbudową, 
- 1 mb likwidowanego obrzeża, 
- 1 szt. wyciętego i wykorzenionego drzewa lub krzewu, 
- 1 m3 wywożonych odpadów . 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Odbiorom podlega wycinka drzew. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Zasady rozliczenia i płatności.  
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 i odebrane   
przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót kosztami zakupu, 
- wartość pracy sprzętu z narzutami, 
- koszty bezpośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 
- podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- prace rozbiórkowo-likwidacyjne, 
- załadunek i wywóz gruzu, asfaltu i odpadów, 
- zasypanie powierzchni terenu w zarysie wyburzonego obiektu z odpowiednim zagęszczeniem 

gruntu wg zaleceń Inspektora nadzoru, 
- oczyszczenie terenu robót. 
Kwoty jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery 
zabezpieczające, oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno- 
-biurowego dla pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja 
stanowisk roboczych i placu.  
W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 
pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.   (Dz. U. Nr 47 poz. 401)  
w sprawie bezpieczeństwa i higieny  pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

- PN-ISO 7518:1998 
Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

- PN-91/E-05009/704 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

- PN-IEC 60364-7-704:1999 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
(lub odpowiadające im normy EN)  
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A.13. Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża                               CVP 45100000-8 
 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  
 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST.  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
korytowaniem wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1 .1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem koryt przeznaczonych do ułożenia konstrukcji nawierzchni urządzonych i 
utwardzonych. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz 
definicjami podanymi w  Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
 
 
2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania podano w OST. 
Dla robót wg ST-2 materiały nie występują. 

 
 
3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania podano w OST. 
 

Sprzęt do wykonywania robót. 
Ogólne wymagania podano w OST. 
Roboty ziemne mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót np.: 
- koparko-spycharko-ładowarka 
- równiarka uniwersalna 
- walce statyczne, wibracyjne lub płyty wibracyjne. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu podłoża, 
musi być sprawny technicznie i spełniać wymagania w zakresie BHP. 

 
 
4. TRANSPORT  I SKŁADOWANIE. 

Ogólne wymagania podano w OST. 
 
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Urobek należy umieścić w sposób uniemożliwiający zsuwanie się 
lub wysypywanie się urobku poza skrzynię ładunkową oraz zanieczyszczanie tras komunikacyjnych.  
Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia dróg publicznych i dojazdów do terenu budowy 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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Wykonawca robót będący posiadaczem odpadów (wytwórca) zobowiązany jest posiadać stosowne 
pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 
r. o odpadach – Dz. U. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami). 
Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

              Ogólne wymagania podano w OST. 
 

Wykonanie robót powinno być zgodne z normami PN-B-O-06050.1999, PN-02205:1998 i BN-
88/8932-02. 

 
5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektorat Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych, 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 
 
5.2. Roboty przygotowawcze. 

Przed rozpoczęciem robót związanych z budową obiektu inżynieryjnego powinno być wykonane 
przygotowanie terenu pod budowę. 
Sposób wykonania dojazd do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez 
Wykonawcą i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Roboty ziemne związane z wykonywaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów 
kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie prowadzonych robót. 
Urządzenia usytuowane w najbliższym sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją projektową, a jeżeli 
dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji, to sposób zabezpieczenia powinien być 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne 
związane z: 
-   wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, 
-   ustawieniem law wysokościowych i reperów pomocniczych, 
-   wyznaczeniem krawędzi i załamań wykopów, 
-   niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu. 

 
5.3. Zasady wykonywania wykopów. 

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – Dz. 
U. nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami).  
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu poniżej 
projektowanego poziomu posadowienia. Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby 
nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
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Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego odwodnienie w sposób zgodny ze 
zwyczajową praktyką inżynierską w całym okresie trwania robót ziemnych. 
Przyjęty sposób odwodnienia wykopu nie może powodować powstania w gruncie zjawisk 
niekorzystnych np. takich jak: 
-   wytworzenie głębokich lejów depresyjnych w gruntach zagrożonych sufozją, 
-   „rozpompowanie” warstwy wodonośnej, 
-   zmiana kierunków przepływu wód gruntowych, 
-   zwiększenie współczynnika filtracji gruntów. 
Wykonywanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, aby umożliwi ć 
odpływ wód z wykopu. Wodę z wykopu należy odprowadzać poza teren robót. Należy 
przeciwdziałać powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, należy porozumieć się z Inspektorem 
Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 

 
5.4. Odwodnienie wykopów. 

Wykonawca robót powinien wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zależności od warunków gruntowych, może 
zastosować systemy igłofiltrów lub drenaż opaskowy ze studniami zbiorczymi, z których woda 
będzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezpośrednio z 
wykopu. Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. 

 
5.5. Tolerancje wykonywania wykopów. 

Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą: 
-   ±15 cm – dla wymiarów wykopów w planie, 
-   ±2 cm – dla ostatecznej rzędnej dna wykopu, 
-   ±10 cm – dla nachylenia skarp wykopów. 

 
5.6. Zagęszczenie dna wykopu. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. 
Zagęszczenie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczonego nie mniejszego 
od podanego. Wskaźnik zagęszczenia należy określić zgodnie z BN-77/8931-12. W przypadku gdy 
gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia przeprowadzenie zagęszczenia, kontrole 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić wtórny moduł 
odkształcenia podłoża według BN-64/8931-02. Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +20%. 

 
5.7. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża. 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymane w dobrym stanie. 
Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża nastąpi przerwa w 
robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw nawierzchni, to powinien In 
zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem,  
np. przed rozłożeniem folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do układania 
kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podłoża 
Inspektor nadzoru oceni stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie 
nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawę wykona on na własny koszt. 

 
5.8. Posypki. 

Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora 
nadzoru, co powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
Warunki wykonania zasypki: 
- zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych robót; 
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- przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów 
budowlanych i śmieci: 

- układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 
     * 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
     * 0,50 ÷1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 
     * 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi 
- wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niż  
     Js = 0,95 wg próby normalnej Proctora. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT . 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki podano w punkcie 5. 
Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10. 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
-   sprawdzenie zgodności wykonani robót z dokumentacją, 
-   kontrolę prawidłowości wytyczenia robót w terenie, 
-   sprawdzenie przygotowania terenu, 
-   kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu, 
-   sprawdzenie wymiarów wykopów, 
-   sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopów, 
-   ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
6.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów. 
 

Częstotliwość oraz zakres dotyczące cech geometrycznych i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego 
podłoża podaje tablica 1. 

 
Lp.  Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość         

      badań i pomiarów 
1. Szerokość koryta 1 raz na 100 m2 

2. Równość podłużna co 20 m lecz nie mniej niż raz na 100 m2 

3. Równość poprzeczna 1 raz na 100 m2 

4.  Spadki poprzeczne 5 razy na 100m lecz nie mniej niż 1 raz na 100 m2 

5. Rzędne wysokościowe co 10 m w osi i na krawędziach 
6. Ukształtowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawędziach 
7. Zagęszczenie, wilgotność gruntu podłoża w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 100 m2 

 
6.2. Kontrola jakości robót. 
 

6.2.1. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości projektowanej 
o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

 
6.2.2. Równość koryta (profilowanego podłoża) 

Nierówności podłużne poryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 
zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

 
6.2.3. Spadki poprzeczne. 
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ±0,5%. 

 
6.2.4. Rzędne wysokościowe. 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża i 
rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 

 
6.2.5. Ukształtowanie osi w planie. 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  
±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 

 
6.2.6. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża). 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 nie 
powinien być mniejszy od podanego w tablicy 1. 
Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 nie powinna być większa od 2,2. 
Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać wg PN-B-06714-17. Wilgotność gruntu 
podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podłoża). 

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych 
w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, 
wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 
warstwy jest niedopuszczalne. 
 
W czasie wykonywania koryta Wykonawca powinien prowadzić systematycznie badania kontrolne i 
dostarczać kopie ich wyników Inspektorowi Nadzoru. 
Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonywać w zakresie i z częstotliwością  wynikającą z 
tabeli w punkcie 6 i gwarantującą zachowanie wymagań dotyczących jakości robót i wymaganych 
przez ST. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Jednostkami obmiarowymi są jednostki przedmiaru robót zgodnie z punktem 7: 
- 1 m3 korytowania 
 

 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją 
projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w pktach 5 i 6 niniejszej SST 
dały wyniki pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 wykopów i posypek w gruncie, w stanie 
rodzimym. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
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-  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;  
- oznakowanie robót; 
- wyznaczenie zarysu wykopu; 
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do 

umocnienia ścian wykopów wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich 
wyciągnięciem; 

- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na 
miejsce odwożenia mas ziemnych; 

- odwodnienie wykopu; 
- utrzymanie wykopu; 
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora Nadzoru; 
- wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych; 
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1. Normy i Rozporządzenia. 
- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.; 
- PN-B-04452:2002 – Geotechnika. Badania polowe. 
- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-8-06050:1999 – Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
- PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
- BN-77/8931-12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

(lub odpowiadające im normy EN) 
 
10.2. Inne dokumenty. 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 
z późniejszymi zmianami), 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. nr 92 poz. 881), 
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi 

zmianami), 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami). 
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A.14. Warstwy odsączające i odcinające                                                                           CPV 45111240-2 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.  
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem warstw odsączających i odcinających pod nawierzchnie urządzone. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt 1 .1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem warstwy odsączającej i odcinającej w konstrukcji:  
-   całości obrysu projektowanych nawierzchni boisk sportowych, bieżni i rozbiegów; 
-   całości obrysu projektowanych nawierzchni pieszych z płyt i kostek betonowych 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia . podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i  
z określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.5. 0gólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 

 
2. MATERIAŁY.  

Ogólne wymagania podano w OST. 

2.1. Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających jest: 
- piasek gruboziarnisty dla zasadniczej warstwy odsączającej 
- piasek średnioziarnisty dla ewentualnej , niezbędnej wymiany gruntów nienośnych stwierdzonych 

w trakcie stabilizowania i dogęszczania rodzimego gruntu koryta 
- geowłóknina odcinająca  typu 4 przeznaczona dla podłoży sportowych.  

 
2.2. Wymagania dla podsypki piaskowej. 

Podsypka piaskowa do wykonania warstw odsączających powinny spełniać warunek : 
- szczelność ≤ 5 
- wskaźnik różnoziarnistości  U ≥ 5 
- umożliwiać uzyskanie wskaźnika zagęszczenia Is warstwy odsączającej równego 1,0 wg 

normalnej próby Proctora (PN-88/B-O44481) badanego zgodnie z normą BN-77/8931-12 
- wskaźnik piaskowy WP>35 
- nie powinien zawierać zanieczyszczeń obcych i organicznych 
- piasek powinien spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
Jeśli podsypka piaskowa przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej nie jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba okresowego składowania, to 
Wykonawca robot powinien zabezpieczyć podsypkę piaskową przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi materiałami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone 
i dobrze odwodnione. 

 
2.3. Wymagania dla geowłókniny. 

Geowłókniny przewidziane do użycia jako warstwy odcinające i odsączające powinny 
posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę.  
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Wymagana   gramatura geowłókniny minimum 150g/m2 

Geowłókniny przeznaczone na warstwy odsączające lub odcinające należy 
przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach czystych, suchych i 
wentylowanych. 
 
 

3. SPRZĘT.  

Ogólne wymagania podano w OST. 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek 
- walców statycznych 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 
 
 

4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Podsypkę piaskową i geowłókninę można przewozić dowolnymi środkami transportu w 
warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

5.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Warstwa odsączająca powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej 
zgodnie z dokumentacją projektową z tolerancjami określonymi w niniejszych 
specyfikacjach. Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi 
dojazdu technologicznego, tub w inny sposób zaakceptowany przez Nadzór Techniczny. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do 
wytyczenia i kontroli robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 
5.2. Wbudowanie i zagęszczenie podsypki piaskowej. 

Podsypka piaskowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych.  
Grubość warstwy powinna być jednakowa na całej powierzchni  a płaszczyzna warstwy po jej 
ustabilizowaniu powinna być równoległa do płaszczyzny koryta tj. posiadać spadek  zgodny z 
projektem. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie nawierzchni o jednolitej grubości i o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od 
dolnej krawędzi koryta i przesuwać równoległymi, częściowo nakładającymi się pasami , w 
kierunku górnej krawędzi. Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 
być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy podsypki piaskowej i dodanie lub 
usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.  

 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana 
płytami wibracyjnymi wg normy próby Proctora Wskaźnik zagęszczenia należy określić 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
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W przypadku gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą, 
uniemożliwia przeprowadzenie badania zagęszczania wg normalnej próby Proctora, 
kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych Należy określić  
pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu 
odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2 
Wilgotność piasku podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od 
-20% do +10% jej wartości W przypadku, gdy wilgotność podsypki piaskowe jest wyższa od 
wilgotności optymalnej, podsypkę należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie.  W przypadku, 
gdy wilgotność podsypki piaskowej jest niższa od wilgotności optymalnej, podsypkę należy zwilżyć 
określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 
5.3. Rozkładanie geowłóknin. 

Warstwę geowłókniny należy rozkładać na zagęszczonej, wyprofilowanej i pozbawionej wszelkich 
elementów mogących spowodować jej uszkodzenie  warstwie piaskowej. Pierwsze pasmo 
geowłókniny należy układać wzdłuż dolnej, podłużnej krawędzi koryta, a następnie przesuwając się 
w kierunku wyższej, górnej krawędzi układać kolejne, równoległe pasy z zakładem 20 cm i łącząc je 
w technologii szycia lub szpilkowania. 
W czasie rozkładania geowłókniny należy spełnić wymagania określone w ST lub 
producenta. 
 Po powierzchni warstwy odcinającej lub odsączającej wykonanej z geowłókniny nie 
może odbywać się ruch jakichkolwiek pojazdów. 

Warstwa odsączająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna 
być utrzymywana w dobrym stanie. 
W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego 
utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót. 
 
Na powierzchni geowłókniny należy ułożyć rury drenarskie, co przy założonych spadkach nie 
powinno  pociągać za sobą dodatkowego korytowania linii drenarskich. 
 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robot Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu  w 
celu akceptacji materiałów. 

 
6.2.1 Badania w czasie robót- warstwa 

- głębokość warstwy nie może  się różnić od głębokości projektowanej  
- nierówności podłużne mierzone 4-metrową łatą, zgodnie z BN-68/8931-04 nie mogą przekraczać 

20mm  
- spadki poprzeczne powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją     +/-0,5%  
- różnice między rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny 

przekraczać -1 cm i -2cm  
- oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż +/-5cm  
- grubość warstwy powinna posiadać grubość zgodną z projektem z tolerancją -1 cm  
- wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej, określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 

mniejszy od 1. 
 
6.2.2. Badania w czasie robót - geowłóknina 

W czasie układania warstwy odcinającej i odsączającej z geowłókniny należy kontrolować: 
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zgodność oznaczenia poszczególnych bel (rolek) geowłókniny z określonym w dokumentacji 
projektowej równość warstwy wielkość zakładu przyległych pasm i sposób łączenia zamocowanie 
warstwy do podłoża gruntowego, o ile przewidziano to w dokumentacji projektowej Ponadto należy 
sprawdzić, czy nie nastąpiło mechaniczne uszkodzenie geowłókniny (rozerwanie, przebicie). 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy odsączającej lub odcinającej. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne wymagania podano w OST. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną 
dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie, 
- wykonanie ustabilizowanej warstwy piaskowej, 
- ułożenie geowłókniny, 
- zastosowanie sprzętu i materiałów pomocnych koniecznych do prawidłowego wykonania robót 

lub wynikających z przyjętej technologii, 
- oczyszczenie terenu z odpadów stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie ich poza teren 

budowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
- zabezpieczenie koryta przed zalewaniem w przypadku wystąpienia przerw technologicznych 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

10.1. Normy. 
- PN-B-04481 – Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
- PN-B-06714-17 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności. 
- PN-B-11111 – Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
                              Żwir i mieszanka. 
- PN-B-11112 – Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-B-11113 – Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
                              Piasek. 
- BN-64/8931-02 – Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych 

i podłoża przez obciążenie płytą 
- BN-68/8931-04 – Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
- BN - 77/8931- 12 – Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

 
10.2. Inne dokumenty 

„Wytyczne budowy nasypów komunikacyjnych na słabym podłożu z zastosowaniem geotekstyliów” 
IBDiM, Warszaw 1986. 
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A.15. Obrzeża betonowe                                                                                                      CPV 45212221-1 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA.   

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej  ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z 
wykonaniem obrzeży betonowych. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

ST stanowią część  Dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zleceniu i 
wykonywaniu robót opisanych w pkt 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem obrzeży  betonowych:                                                                             
- na całym obrysie zewnętrznym nawierzchni syntetycznych, 
- na obrysie zewnętrznym placyku rekreacyjnego w strefach furtek wejściowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami    i 
określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz za 
ich zgodność z dokumentacją projektową szczegółową specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 
Inspektora Nadzoru. 

 
 
2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Materiałami stosowanymi na obrzeża są: 
- obrzeża betonowe o  wym. 8 x 30 x  100 cm,   
- chudy beton wg wymagań B-15 wg wymagań PN-B-06250 do wykonania ław betonowych z 

oporem pod projektowane krawężniki betonowe, 
- żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 a piasek wymaganiom 

PN-B-11113, 
- piasek  gruboziarnisty wg wymagań PN-B-11113 jako podsypka piaskowa pod osadzenie 

krawężników na ławach betonowych z oporem oraz jako podsypka cementowo-piaskowa pod 
osadzenie krawężników w korytowaniu bez ław betonowych. 

 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Transport obrzeży betonowych powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczających 
obciążenia zastosowanego środka transportu. Przewożone elementy należy zabezpieczyć przed 
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przesuwaniem i przewozić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości 
docelowo projektowanej. 

 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

 
5.1. Wykonanie koryta. 

Koryto pod podsypkę lub ławę z oporem należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości 
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 

 
5.2. Podłoże lub podsypka (ława). 

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty ława z chudego betonu 
lub podsypka ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
Ławę pod krawężniki 8 x 30 x 100 cm dla obrzeży nawierzchni poliuretanowych należy wykonać z 
oporem, stosując beton B15 z uwagi na konieczność zagęszczania podbudowy przy krawężniku 
(zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne). 
Poziom ławy, a tym samym poziom górny krawężnika należy wykonać w taki sposób, aby po jego 
ostatecznym osadzeniu został przykryty od góry bezpieczną warstwą poliuretanu zlicowanego z 
nawierzchnią boisk, bieżni lub rozbiegu. 

 
5.3. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych. 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem 
(odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami 
dokumentacji projektowej. 
Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem 
przepuszczalnym, starannie ubitym. 
Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą 
cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny 
muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

Ogólne wymagania podano w OST. 

 6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych 
do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 
akceptacji 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 
pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z 
wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą 
przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 
użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 
Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do 
badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm. 
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach 
podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 

 
6.2. Badania w czasie robót. 

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
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a) koryta pod podsypkę (ławę) – zgodnie z wymaganiami pkt 5.2., 
b) podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku – zgodnie z 

wymaganiami pkt 5.3., 
c) ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego – zgodnie z wymaganiami pkt 5.4., przy 

dopuszczalnych odchyleniach: 
    -   linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
    -   niwelety górnej płaszczyzny, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m długości obrzeża, 
    -   wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 m, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania podano w OST. 

Jednostką obmiarową wbudowanych obrzeży jest mb (metr bieżący) wykonanego i osadzonego 
krawężnika zgodnie z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

 
 
8. ODBIÓR  ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Dokonuje się następujących odbiorów: 
- odbiór elementów przed ich wbudowaniem na podstawie badań podanych w ST  
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu w zakresie wykonanego koryta, ławy betonowej 

oraz podsypki piaskowej lub piaskowo-cementowej 
- odbiór końcowy  
Odbiór końcowy powinien polegać na : 
- ocenie wizualnej jakości wbudowania i połączenia poszczególnych krawężników 
- ocenie prostoliniowości, równoległości i wysokości wbudowanych krawężników         w stosunku 

do projektowanej nawierzchni sportowej w stanie wykończeniowym. 
Wszelki usterki stwierdzone należy usunąć przed ułożeniem warstwy kruszywa jako warstwy 
stabilizującej krawężniki. 
Z odbioru końcowego sporządza się protokół. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 odebrane przez 
Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną 
dla podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- wykonanie koryta lub ławy betonowej z oporem 
- wykonanie podsypki piaskowej 
- ułożenie i ustabilizowanie krawężników 
- wypełnienie spoin 
- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża 
- oczyszczenie terenu z odpadów stanowiących własność Wykonawcy i usunięcie    
     ich poza teren budowy, 
- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów, prób i sprawdzeń, 
-   zabezpieczenie koryta przed zalewaniem w przypadku wystąpienia przerw     
     technologicznych 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- PN-B- 06050 – Roboty ziemne budowlane.  
- PN-B-06250 – Beton zwykły 
- PN-B-06711 – Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
- PN-B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych. 
- PN-B-11111 – Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.   Żwir i 

mieszanka. 
- PN-B-11113 – Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek. 
- PN-B-19701 – Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności. 
- BN-80/6775-03/01 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania. 
- BN-80/6775-03/04 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, 

parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
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A.16. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie                       CPV 45100000-8 
 
 
1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i   odbioru robot związanych z 
wykonaniem podbudowy z kruszywa  łamanego. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

ST stanowi część Dokumentacji przetargowej i należy je stosować w zleceniu i 
wykonywaniu robót opisanych w pkt. 1.1 

 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem podbudów z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, o frakcji do 31,5 
mm jako warstwy nośnej oraz wyrównawczej pod następujące nawierzchnie: 
- sportowe nawierzchnie poliuretanowe bieżni okólnej, zakola z rozbiegiem skoczni do skoku 

wzwyż oraz rozbiegu skoczni do skoku w dal i trójskoku; 
- sportowe nawierzchnie poliuretanowe kortów tenisowych; 
- sportowe nawierzchnie z trawy naturalnej pełnowymiarowe oraz treningowego boiska do piłki 

nożnej; 
- sportowe nawierzchnie do siatkówki plażowej i skoku w dal wykonane z piasku; 
- piesze nawierzchnie do siatkówki plażowej i skoku w dal wykonane z piasku. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 
Jedna lub więcej warstw zagęszczonej mieszanki, którą stanowi warstwa nośną 
nawierzchni urządzonej. 
 
Stabilizacja mechaniczna 
Proces technologiczny, polegający na odpowiednim zagęszczeniu w optymalnej 
wilgotności kruszywa 

 
1.5. Określenia pozostałe. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
oraz definicjami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

 
 
2. MATERIAŁY. 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania podano w OST. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno 
być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni 
narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8mm. Kruszywo powinno być jednorodne 
bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

 
2.3. Wymagania dla materiałów 
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Uziarnienie kruszywa 
 
Kruszywo powinno spełniać następujące wymagania: 
- uziarnienie 4 ÷ 30 mm dla dolnej warstwy nośnej; 
- uziarnienie 0,075 ÷ 4 mm dla górnej  warstwy wyrównawczej; 
- zawartość zanieczyszczeń obcych - wg PN-B-06714/12;  
- zawartość zanieczyszczeń organicznych - wg PN-B-06714/26;  
- zawartość ziaren nieforemnych - wg PN-B-0674/16;  
- ścieralność kruszywa - w bębnie Los Angeles - wg PN-B-06714/42;  
- nasiąkliwość kruszywa - wg PN-B-06714/18;  
- odporność na działanie mrozu - wg PN-B-067714/19;  
- wskaźnik piaskowy - wg BP-8931-01 
 
 

3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy nośnej lub wyrównawczej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki  
- mieszarek do wytwarzania mieszanki  
- walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych, w miejscach trudnodostępnych 

należy stosować małe walce wibracyjne. 
 
 
4. TRANSPORT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Transport kruszywa 
Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami. 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
- samowyładowczy samochód ciężarowy. 

 
 
5.  WYKONANIE  ROBÓT .  

Ogólne wymagania podano w OST. 

Przygotowanie podłoża 
- profilowanie podbudowy Przed zagęszczeniem rozścielane kruszywo wyprofilować do spadków 

poprzecznych i pochyleń podłużnych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. W czasie 
profilowania należy wyrównać lokalne zagłębienia. 

- zagęszczenie podbudowy należy wykonać w poszczególnych warstwach odpowiednim sprzętem 
przy zachowaniu wilgotności optymalnej. Zagęszczanie podbudowy powinno być równomierne 
na całej szerokości. 
Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzić wg BN-77/8931-12. W przypadku gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN64/8931-02, lub wg wskazań 
Inspektora Nadzoru. 
Roboty należy wykonać wg podobnych zasad jak podane w STA 3. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania krusz~ przeznaczonych do 
wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Zamawiającemu w celu akceptacji materiałów. 

 
6.2. Badania w czasie robót 

Kontrola jakości podbudowy w czasie robót: 
- kontrola uziarnienia rozłożonego kruszywa  
- wilgotność materiału kontroluje się wg PN-B-06714/17  
- kontrolę zagęszczenia i nośności podbudowy  
- kontrola grubości poszczególnych warstw podbudowy  
- kontrola szerokości podbudowy  
- kontrola rzędnych wysokościowych  
- kontrola spadków poprzecznych dokonuje się łatą profilowaną z poziomicą co 10m, dopuszczalne 

odchyłki spadku  z uwagi na przyjęcie min. spadku 0,7% wynoszą       + 0,3% 
- kontrola równości w przekroju podłużnym mierzona 3-metrową łatą zgodnie z BN68/8931-04 co 

10 m, dopuszczalne nierówności pod łatą 10 mm dla warstwy dolnej, 5 mm dla warstwy górnej. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Odbiór podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru robót zanikających i ulegajacych zakryciu 
na zasadach podanych w OST. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową , ST i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 

 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Cena 1 m2 wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie obejmuje: 
-  prace pomiarowe,  
- roboty przygotowawcze, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- sprawdzenie i naprawa ulepszonego podłoża, 
- opracowanie receptury mieszanki, 
- przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie recepturą, 
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
- rozłożenie mieszanki i zagęszczenie rozłożonej warstwy, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w ST, 
- utrzymanie podbudowy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

- PN-S-06102:1997 – Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie. 

- PN-76/B-06714.12 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
obcych. 

- PN-78/B-06714.16 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziaren. 
- PN-77/B-06714.18 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości. 
- PN-78/B-06714.19 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią. 
- PN-78/B-06714.26 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych. 
- PN-79/B-06714.42 – Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 
- PN-S-11111:1996 – Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka. 

- PN-S-11112:1996 – Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
- PN-S-11113:1996 – Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
- PN-S-02205:1998 – Roboty ziemne. 
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A.17. Podbudowa z betonu asfaltowego                                                                             CPV 45233200-1 
 
 
1. WSTĘP 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowią wymagania dotyczące robót związanych z wykonaniem: 
-   asfaltobetonu zamkniętego drobnoziarnistego grubości 3,0 cm 
-   asfaltobetonu częściowo zamkniętego grubości 4,0 cm 

 
 
2. MATERIAŁY 

Powinny odpowiadać normie PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 
 
 
3. SPRZĘT 

Zastosowanie znajdują: 
-   rozkładarki mieszanek mineralno-asfaltowych, 
-   walce, 
-   samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym, 
-   wytwórnia mas mineralno-asfaltowych do produkcji mieszanki. 

 
 
4. TRANSPORT 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi wyposażonymi w 
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszanka betonu asfaltowego powinna być przykryta 
brezentem. Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin z 
jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań 
laboratoryjnych. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 
− doborze składników mieszanki, 
− doborze optymalnej ilości asfaltu, 
− określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 
wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek 
mineralnych dla odpowiednich warstw konstrukcji nawierzchni ulicy i zjazdów publicznych z betonu 
asfaltowego znajdują się w normie PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 
Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 
wykonanych wg metody Marshalla. Zaprojektowana mieszanka powinna spełniać wymagania 
podane PN-S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 
Do mieszanek mineralno-asfaltowych na podbudowy bitumiczne i warstwy wiążące należy 
zastosować asfalt D35/50. Natomiast do warstwy ścieralnej należy stosować asfalt D50/70 w ilości: 
-   2,8÷4,5% dla podbudowy bitumicznej, 
-   4,0÷5,5% dla warstwy wiążącej, 
-   4,8÷5,8% dla warstwy ścieralnej. 
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5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
Wytwarzanie mieszanki powinno odbywać cię przy spełnieniu wymagań określonych w normie PN-
S-96025:2000 „Nawierzchnie asfaltowe”. 
Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powinna wynosić od 145°C do 165°C natomiast 
minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić od 140°C 
do 170°C. 

 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże dla objętej niniejszą specyfikacją warstwy podbudowy stanowi dolna warstwa podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wg ST D-04.04.02. "Podbudowa z kruszywa 
łamanego stabilizowanego mechanicznie". 
Przed przystąpieniem do wbudowywania mieszanki podłoże powinno być czyste i suche oraz 
dodatkowo powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów, itp. urządzeń powinny być 
pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym zaakceptowanym przez Inżyniera. 
Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od: 
-   15mm dla podbudowy bitumicznej, 
-   10mm dla warstwy wiążącej, 
-   5mm dla warstwy ścieralnej. 
W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych powyżej podłoże należy wyrównać. 

 
5.4.  Połączenia międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową zgodnie z D-04.03.01. „Oczyszczenie i 
skropienie warstw konstrukcyjnych”. 
Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na odparowanie wody 
lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi, co najmniej od 2h do 0,5h. 

 
5.5. Warunki przystąpienia do robót  

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura otoczenia w ciągu 
doby była nie niższa niż 5°C. Nie dopuszcza się układania podbudowy z mieszanki mineralno-
asfaltowej podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru (V > 16 m/s). 
Przed przystąpieniem do układania Wykonawca jest zobowiązany do opracowania sposobu 
organizacji ruchu drogowego i oznakowania odcinka robót oraz ponosi odpowiedzialność za 
bezpieczeństwo ruchu na drodze. 

 
5.6. Odcinek próbny 

Decyzję o konieczności wykonania odcinka próbnego podejmie Inżynier. 
 
5.7. Wbudowanie i zagęszczanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

Układanie mieszanki może odbywać się jedynie przy użyciu mechanicznej układarki z 
wyposażeniem w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 
zgodnie z dokumentacją projektową.  
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej niż 135°C. 
Złącza w podbudowie powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi 
drogi. 
W przypadku rozkładania mieszanki całą szerokością warstwy, złącza poprzeczne, wynikające z 
dziennej działki roboczej, powinny być równo obcięte, posmarowane lepiszczem i zabezpieczone 
listwą przed uszkodzeniem. 
W przypadku rozkładania mieszanki połową szerokości warstwy, występujące dodatkowo złącze 
podłużne należy zabezpieczyć w sposób podany dla złącza poprzecznego. 
Złącze podłużne układanej następnej warstwy, tj. wiążącej, powinno być przesunięte, o co najmniej 
15cm względem złącza podłużnego podbudowy. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Sprawdzeniu podlega: 
 
6.1 Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy ścieralnej oraz wiążącej powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z 
tolerancją ± 5cm. 

 
6.2 Równość warstwy 

Nierówności poprzeczne i podłużne warstw mierzone wg BN-68/8931-04 nie powinny być większe 
niż: 
-   10 mm dla podbudowy bitumicznej, 
-   5 mm dla warstwy wiążącej, 
-   5 mm dla warstwy ścieralnej. 

 
6.3 Spadki poprzeczne warstwy 

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową, z tolerancją ± 0,5%. 

 
6.4 Rzędne wysokościowe 

Rzędne wysokościowe powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 1cm. 
 
6.5 Ukształtowanie osi w planie 

Oś podbudowy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5cm. 
 
6.6 Grubość warstwy 

Grubość warstwy powinna być zgodna z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 5%.  
 
6.7 Złącza podłużne i poprzeczne 

Złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi. 
Złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie, o co najmniej 
15cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy powinny być w poziomie. 

 
6.8 Krawędź, obramowanie warstwy 

Warstwa ścieralna przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni, jeżeli nie zaznaczono 
inaczej, powinna wystawać około 5mm ponad ich powierzchnię. 

 
6.9 Wygląd warstwy 

Warstwa powinna mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, łuszczących 
się i spękanych. 

 
6.10 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi w 
recepcie laboratoryjnej. 

 
Sprawdzenie należy wykonywać, co 50m dla pomiarów geometrycznych oraz dwa punkty dla 
dziennej działki roboczej jednak nie rzadziej niż raz na 1500m2 lub wg wskazań Inżyniera dla 
pomiarów nośności warstwy. 

 
 
7 OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest [m2] wykonanej nawierzchni z betonu asfaltowego. 
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8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega warstwa podbudowy bitumicznej 
0/31,5 oraz wiążąca z betonu asfaltowego 0/20. Odbiór robót powinien być dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 
8.2 Odbiór końcowy 

Odbiorowi częściowemu i końcowemu podlega warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 oraz 
cała konstrukcja jezdni. 

 
 
9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonanej podbudowy bitumicznej, warstwy ścieralnej lub 
wiążącej z betonu asfaltowego obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- dostarczenie sprzętu i materiałów, 
- wykonanie odcinka próbnego, 
- naprawa podłoża, 
- sporządzenie receptur mieszanek, 
- dostarczenie składników i wyprodukowanie mieszanki mineralno-bitumicznej na podstawie 

zatwierdzonych receptur, 
- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, 
- transport mieszanki na miejsce wbudowania, 
- mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie warstw nawierzchni, 
- przeprowadzenie pomiarów i wymaganych badań laboratoryjnych. 

 
 
10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 
1. PN-S-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir 

i mieszanka. 
2. PN-S-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. 
3. PN-S-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek. 
4. PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. 
5. PN-EN-12591:200 Asfalty drogowe. Klasyfikacja 
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A.18. Ogrodzenia                                                                                          CPV 45340000-2 
 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i   odbioru robót związanych z 
wykonaniem ogrodzenia. 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

ST stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują: 
- wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,10 m, 
- wykonanie ogrodzenia wokół szkoły. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej OST. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów, wykonywanych robót 
oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Kierownika Robót. 
Niezbędne dane istotne z punktu widzenia: 
- organizacji robót budowlano-montażowych, 
- zabezpieczenia interesu osób trzecich, 
- zabezpieczenia chodników i jezdni, 
- warunków organizacji ruchu, 
- warunków bezpieczeństwa pracy, 
- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy 
podano w OST. 

 
1.4.1. Wymogi formalne. 

Ogrodzenie powinno być wykonane i osadzone zgodnie z dostarczoną dokumentacją 
techniczną.  
 Wykonanie robót powinno być zlecone przedsiębiorstwu, mającemu doświadczenie w 
realizacji tego typu robót, przeszkolonemu w zakresie montażu wybranego systemu oraz 
gwarantującemu właściwą jakość wykonania. 

 
1.5.2. Wymogi organizacyjne. 

Ogrodzenie należy wykonać w sposób nie zakłócający funkcji komunikacyjnych ulic. 
Składowanie materiałów porozbiórkowych oraz materiałów do zabudowy nowego 
ogrodzenia powinno odbywać się na terenie własnym Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 
 

2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

 Materiały dla ogrodzenia. 
- podsypka piaskowa pod stopy fundamentowe z warstwy piasku gruboziarnistego o gr. 10 cm; 
- wylewka z chudego betonu B 10 grubości 10 cm pod stopy fundamentowe; 
- papa podkładowa lub folia PE jako izolacja pozioma stóp fundamentowych; 
- drewno szalunkowe do szalunku stóp fundamentowych; 
- siatka ogrodzeniowa o oczkach 4,5 x 4,5 cm z drutu plecionego jednoskrętowo grubości 3,1 mm, 

zabezpieczonego antykorozyjnie przez ocynkowanie ogniowe i powlekanie PVC koloru RAL 
6005; 
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- betonowy fundament liniowy szerokości 25 cm wysokości 95 cm wykonany z betonu min. B 20 i 
zagłębiony 100 cm poniżej poziomu nawierzchni urządzonej placu zabaw; 

- cegła klinkierowa 25 x 12 x 6,5 cm w kolorze żółtym, jednolitym bez cieniowania oraz czapa 
daszkowa z górnym wywłaszczeniem 7,0 cm z kształtki klinkierowej 30 x 5,5 ÷ 100 x 6,5 cm w 
kolorze j.w. 
• faktura lica gładka 
• klasa wytrzymałości              35 
• nasiąkliwość                          ≤6% 
• mrozoodporność 
• rodzaj cegły - szczelinowa 

- zaprawa cementowa do klinkieru; 
- słupki mocowane na zaprawie cementowej z kołnierzykiem o średnicy 7,0 cm oraz balustrada 

liniowa typu reling z rur stalowych czarnych Φ50 x 4 mm, łączone w technologii spawania i 
zabezpieczone malarskimi powłokami antykorozyjnymi w kolorze RAL 6005; 

- trzy furtki dwuskrzydłowe 160 x 110 cm na zawiasach wahadłowych ze sprężynami 
samozamykającymi (ochrona przed psami) wykonane po obwodzie z rur Φ 50 x 4 mm j.w.  
i wypełnione siatką zgrzewaną o oczkach 50 x 50 mm z drutu karbowanego Φ 3,5 mm 
ocynkowanego i powlekanego PVC w kolorze RAL 6005; 

- farba antykorozyjna do metali 3 w 1:grunt, podkład, farba nawierzchniowa, rozpuszczalnikowa z 
modyfikowanej żywicy syntetycznej 
• do wymalowań zewnętrznych; 
• sucha w dotyku po 2 h; 
• krotność malowania – dwukrotne; 
• nakładanie kolejnej warstwy po 4 h; 
• pełne użytkowanie po 7 dniach; 
• półmat w kolorze zielonym RAL 6005 

 
 
3. SPRZĘT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Montaż elementów ręcznie lub przy użyciu podnośnika. 
- betoniarka elektryczna do przygotowania betonu na stopy fundamentowe pod słupki (możliwość 

dostawy betonu z betoniarni gruszką samojezdną) 
- szczotki lub pędzle do wykonywania powłok izolacyjnych na żelbetowych stopach piłkochwytów 

i elementach stalowych ogrodzenia; 
- elektronarzędzia do indywidualnego nawiercania otworów. 
- podstawowy sprzęt do ręcznego wykonywania robót murarskich jak betoniarki, taczki, kielnie  

pace, łopaty itp., 
- spawarki ręczne do spawania stali zwykłej; 
- pędzle i szczotki do robót malarskich lub aparat do malowania natryskowego. 
 

  
4. TRANSPORT  I SKŁADOWANIE. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Materiały mogą zostać dostarczone dowolnym środkiem transportu gwarantującym ochronę przed 
warunkami atmosferycznymi, zapewniającym stateczność elementów i wykluczającym ewentualność 
ich uszkodzenia, 
Asortymenty metalowe ogrodzenia, bram i furtek powinny być zabezpieczone u Producenta przed 
uszkodzeniem powłok oraz odkształceniem elementów w trakcie załadunku, transportu, wyładunku 
oraz składowania, w sposób wynikający ze stosownej instrukcji przedstawionej przez Producenta. 
Również sposób składowania elementów do momentu ich zabudowy musi odpowiadać ściśle 
warunkom zaleconym przez Producenta systemu lub produktu. 
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Należy również odizolować te asortymenty od materiałów budowlanych o szkodliwym 
oddziaływaniu na powłoki i metale np. wapna, zapraw budowlanych, materiałów żrąco- 
-rozpuszczających itp. 
 

  
5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

Wykonawca przedstawi Kierownikowi Robót do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robót 
oraz Program Zapewnienia Jakości, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane 
roboty. 
 

5.1. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi. 
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków gruntowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz 
wstrzymać prowadzenie robót, jeżeli dalsze ich prowadzenie może wpłynąć na bezpieczeństwo 
konstrukcji lub robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor Nadzoru na wniosek 
Wykonawcy po przedłożeniu przez Wykonawcę: 
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych 

zmian konstrukcyjnych; 
- skutków finansowych wynikających z wykonania dalszych robót w sposób i w zakresie 

odmiennym od pierwotnego. 
 
5.2. Wykonanie ogrodzenia. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji oraz harmonogram 
robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty. 
W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektora nadzoru zakres 
robót wykonywanych bezpośrednio na placu budowy, na zapleczu lub w betoniarni lub warsztacie. 
Przed wykonaniem właściwych robót należy wytyczyć trasę piłkochwytu i ogrodzenia w terenie na 
podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Do podstawowych czynności, objętych niniejszą SST, przy wznoszeniu piłkochwytów i ogrodzeń 
należą: 
-   wykonanie dołów pod słupki, 
-   wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa sztucznego) 
-   wykonanie bram i furtek. 

 
5.3. Wykonanie dołów pod słupki piłkochwytów. 

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doły pod słupki 
powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większej od wymiarów słupka a głębokość od 
1,0 do 1,1 m. 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw należy wykonać doły pod 
słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a następnie dokonać podziału odcinków 
prostych wg rysunków dokumentacji projektowej. 
Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe we wszystkich odcinkach 
ogrodzenia. 

 
 
5.4. Wykonanie fundamentu betonowego pod murowano-stalowe ogrodzenie placu zabaw. 

Fundament betonowy należy wykonać  na zasadzie betonu układanego w deskowaniu przestawnym. 
Należy przy tym wykonać dylatacje co min. 15,0 mb oraz przepusty fundamentowe dla instalacji 
podziemnych. Spód fundamentów należy wykonać na poziomie 1,0 m od poziomu nawierzchni. 
Wypoziomowanie górne fundamentu w stosunku do wykończeniowych poziomów nawierzchni 
przylegających powinno zapewnić zagłębienie cegły klinkierowej na min. jedną warstwę tj. 6,5 cm. 
Między fundamentem betonowym a murkiem klinkierowym należy ułożyć poziomą izolację 
przeciwwilgociową z papy podkładowej lub folii PE. 
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5.5. Wykonanie robót murarskich ogrodzenia. 

Do poziomu 80 cm od poziomu nawierzchni należy wykonać ogrodzenie murowane o grubości 25 
cm z żółtej cegły klinkierowej na zaprawie cementowej do klinkieru (bez wapna). Na poziomie 
nawierzchni placu zabaw należy wykonać przepusty 12 x 6,5 cm w podobnym rozstawie ok. 1,0 m 
jak rozstaw słupków mocujących górny reling w celu odprowadzenia wód powierzchniowych z 
przepuszczalnej nawierzchni elastycznej. Ponadto należy pozostawić gniazda o głębokości ~30 cm 
na osadzenie słupków górnego relingu ogrodzenia. Po osadzeniu słupków na zaprawie cementowej 
konstrukcyjnej w sposób gwarantujący stabilność w pionie murek należy wykończyć dwuspadkową 
kształtkę daszkową z klinkiem a słupki relingu osłonić stalowymi kołnierzykami o średnicy równej 
wywłaszczeniu kształtki tj. 7,0 cm. 

 
5.6. Wykonanie spawanych złącz górnych elementów ogrodzenia. 

Złącza spawane elementów ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-69011. 
Wytrzymałość zmęczeniowa spoin powinna wynosić od 19 do 32 MPa. Odchyłki wymiarów spoin 
nie powinny przekraczać ±0,5 mm dla grubości spoiny do 6 mm i ±1,0 mm dla spoiny powyżej 6 
mm. 
Odstęp, w złączach zakładkowych i nakładkowych, pomiędzy przylegającymi do siebie 
płaszczyznami nie powinien być większy niż 1 mm. 
Złącza spawane nie powinny mieć wad większych niż podane w PN-M-69011. 
Inspektor może dopuścić wady większe niż podane w normie jeśli uzna, że nie maja one 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne ogrodzenia. 

 
5.7. Wykonanie bram i furtek. 

Bramy i furtki należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku 
wystarczających ustaleń ich lokalizację, konstrukcję i wymiary, ustala Inspektor Nadzoru. 
Zaleca się wykonanie bram i furtek z profili takich jak dla ogrodzenia, w którym są zamocowane lub 
w ramach asortymentu systemowego Producenta ogrodzeń bram i furtek. 
Każda brama i furtka powinna być kompletna z niezbędnym wyposażeniem jak zawiasy, rygle, 
zamki itp. 

 
5.8. Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach. 

Malowanie ogrodzeń metalowych (w przypadku braku powłok antykorozyjnych). 
Słupki i inne elementy metalowe ogrodzenia należy malować pierwszy raz po zaobserwowaniu 
pojawiania się rdzy, a następnie przeciętnie co 4 do 5 lat w celu zabezpieczenia stali przed korozją. 
Zaleca się przeprowadzać malowanie w okresie od maja do września, wyłącznie w dni pogodne, przy 
zalecanej temperaturze powietrza od 15 do 200C; nie należy malować pędzlem lub wałkiem w 
temperaturze poniżej +50C, jak również malować metoda natryskową w temperaturze poniżej +150C 
oraz podczas występującej mgły i rosy. 

 
Należy przestrzegać następujących zasad przy malowaniu ogrodzeń: 
- z powierzchni stali należy usunąć bardzo starannie pył, kurz, pleśnie, tłuszcz, rdzę, zgorzelinę, 

Ew. starą, łuszczącą się farbę i inne zabrudzenia, zmniejszające przyczepność farby do podłoża 
przez zmywanie, usuwanie przy użyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, 
materiałów ściernych, piaskowanie, odpalanie, ługowanie lub przy zastosowaniu innych 
środków, zgodnie z wymaganiami PN-H-97051 i PN-ISO-8501-1; 

- przed malowaniem należy wypełnić wgłębienia i rysy na powierzchniach za pomocą kitów lub 
szpachlówek ogólnego stosowania, a następnie – wygładzić i zeszlifować podłoże pod farbę, 

- do malowania można stosować farby ogólnego stosowania przeznaczone do użytku 
zewnętrznego, dobrej jakości, z nie przekroczonym okresem gwarancji, jako: 
a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne); 
b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowostyrenowe, akrylowe, 

itp. oraz rozcieńczalniki) zalecone przez producenta stosowanej farby; 
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- farbę dłużej przechowywaną należy przygotować do malowania przez usunięcie „kożucha” 
(zestalonej substancji błonotwórczej na powierzchni farby), rozcieńczenie zbyt zgęstniałej 
farby, ew. przecedzenie (usunięcie nie rozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczeń); 

- malowanie można przeprowadzą pędzlami, wałkami malarskimi lub ew. metodą natryskową 
(pistoletami elektrycznymi, urządzeniami kompresorowymi itp.); 

- z zasady malowanie należy wykonać dwuwarstwowo: farbą do gruntowania i farbą 
nawierzchniową, przy czy każdą następną warstwę można nałożyć po całkowitym wyschnięciu 
warstwy poprzedniej. 

Malowanie powinno odpowiadać wymaganiom PN-H-97053. 
 

Rodzaj farby oraz liczbę jej warstw zastosowanych przy malowaniu określają SST lub Inspektor 
Nadzoru na wniosek Wykonawcy. 
Należy zwracać uwagę na dokładne pokrycie farbą miejsc stykania się słupka metalowego z 
betonem fundamentu, ze względu na najszybsze niszczenie się farby w tych miejscach i 
pojawianie się rdzawych zacieków sygnalizujących korozję słupka. 
Zaleca się stosowanie farb możliwie jak najmniej szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska, z 
niską zawartością min. Niearomatycznych rozpuszczalników. Przy stosowaniu farb nieznanego 
pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru badania na zawartość 
szkodliwych składników. 
Wykonawca nie dopuści do skażenia farbami wód powierzchniowych i gruntowych oraz 
kanalizacji. Zlewki poprodukcyjne, powstające przy myciu urządzeń i pędzli oraz z samej farby, 
należy usuwać do izolowanych zbiorników, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizacji i 
detoksykacji. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

6.1. Kontrola jakości materiałów. 
- wbudowane materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszej ST i posiadać atesty 

kwalifikujące je do stosowania w budownictwie. 
 
6.2. Kontrola jakości wykonania 

Kontrola rozstawu przęseł , prostolinijności i pionowości słupów  oraz głębokości ich osadzenia w 
stopach fundamentowych powinna odbywać się na bieżąco, przed ostatecznym ustabilizowaniem 
konstrukcyjnych elementów. 
Kontrola osiatkowania powinna polegać na sprawdzeniu rozstawu i prostolinijności naciągów oraz 
elementów mocujących. 
Zgodnie z instrukcją Producenta w przypadku stosowania ogrodzeń bram i furtek systemowych. 

 
7. OBMIAR ROBÓT.  

Ogólne wymagania podano w OST. 

Jednostka obmiarowa. 
Jednostką obmiarową jest mb (metr bieżący) wykonanego ogrodzenia, 
 

1 sztuka zamocowanej bramy lub furtki. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania podano w OST. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robót poprawkowych do 
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt własny we własnym terminie. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
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Ogólne wymagania podano w OST. 

Płaci się za jednostkę obmiarową podaną w punkcie 7. Cena jednostkowa jest ceną uśrednioną dla 
podanego sposobu wykonania i obejmuje: 
- opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robót oraz Programu Zapewnienia Jakości, 
- zakup elementów i materiałów przeznaczonych do zabudowania, 
- zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub 

wynikających z przyjętej technologii, 
- dostarczenie wszystkich czynników produkcji, 
- wykonanie robót zasadniczych, 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Systemowe instrukcje wykonania wydane przez producenta w przypadku przyjęcia do realizacji 
ogrodzeń systemowych, produkowanych fabrycznie. 
 

10.1. Normy i Rozporządzenia 
-   PN-S-02205:1998 – Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. Ochrona przed 

korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne wytyczne. 
-   PN-H-97053 – Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
-   PN-M-80006 – Zanurzeniowe powłoki cynkowe na drutach stalowych. Badania. 
-   PN-M-80026 – Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 
-   PN-M-80201 – Liny stalowe z drutu okrągłego. Wymagania i badania. 
-   PN-M-82054 – Śruby, wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia. Ogólne wymagania i 

badania. 
-   PN-ISO-8501-1 – Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych 

produktów. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezpieczonych podłoży 
stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 

-   BN-73/0658-01 – Rury stalowe profilowe ciągnione na zimno. Wymiary. 
-   BN-89/1076-02 – Ochrona przed korozją. Powłoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na 

konstrukcjach stalowych, staliwnych i żeliwnych. Wymagania i badania. 
-   BN-83/5032-02 – Siatki bezwęzełkowe ciężkie z polietylenu. 
-   BN-80/6366-02 – Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe 
(lub odpowiadające normy EN) 
 

10.2. Inne dokumenty 
-   Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 

z późniejszymi zmianami), 
-   Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881), 
-   Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. nr 166 poz. 1360 z 

późniejszymi zmianami, 
-   Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62 poz. 627 z 

późniejszymi zmianami) 
-   Systemowe Instrukcje Producentów
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I. CZĘŚĆ OGÓLNA. 

1. Warunki Ogólne. 

1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ. 

 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z: 
 

1. Instalacją centralnego ogrzewania. 
2. Technologii kotłowni olejowej. 
3. Sieci zewnętrznej – fragmentaryczne terenowe prowadzenie instalacji grzewczej 

(zasilania instalacji c.o. i nagrzewnic central wentylacji mechanicznej) i instalacji 
wodnych. 
 

w budowanym Centrum Edukacyjno - Dydaktyczno - Rekreacyjno – Sportowym 
na terenie Szkoły Podstawowej w Wiślicy 

 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI  TECHNICZNEJ. 

 
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia  
i prowadzenia robót związanych z: 

 

- wykonaniem instalacji CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
- wykonaniem instalacji WENTYLACJI MECHANICZNEJ 
- wykonaniem TECHNOLOGII KOTŁOWNI olejowej na cele ogrzewania kubatury, 

ogrzewania powietrza wentylacji mechanicznej i pozyskiwania ciepłej wody 
użytkowej 

- wykonaniem sieci zewnętrznej - fragmentarycznego terenowego prowadzenia 
instalacji grzewczej i instalacji wodnych (c.w. + cyrk.) 

i obejmują: 
• przygotowanie placu budowy. 
• roboty demontażowe i wyburzeniowe. 
• roboty montażowe instalacji c.o. 
• roboty montażowe instalacji wentylacji mechanicznej. 
• roboty montażowe technologii kotłowni.  
• roboty montażowe sieci zewnętrznych instalacji grzewczej i instalacji wodnych. 
• próby i roboty odbiorowe wykonanych instalacji, sieci i źródeł. 
• uporządkowanie placu budowy i przekazanie zrealizowanego zadania Inwestorowi. 

1.4. Informacje o terenie budowy. 
 
1.4.1. Organizacja robót budowlanych. 
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Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót w 
okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Po przejęciu terenu budowy Wykonawca skutecznie i całodobowo zabezpieczy teren 
budowy przed dostępem osób trzecich. 

Wszelkie konsekwencje z tytułu nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy 
obciążają Wykonawcę. Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę własności w okresie trwania robót j będzie 
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez niego szkody. 
Teren zajęty na czas trwania robót zostanie przekazany Zamawiającemu w stanie 
określonym w umowie. 

W przypadku powstania szkód w zasięgu prowadzonych robót, Wykonawca dokona 
ich naprawy, a w przypadku niemożności ich naprawienia poniesie koszty odszkodowania lub 
zadośćuczynienia. 
 
1.4.3. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione 
kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska, 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności innych, a wynikających 
ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

 
Zgodnie z ustawą o odpadach Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za wyt-

worzone w czasie realizacji zadania odpady, ich segregację transport, składowanie i 
utylizację, oraz zobowiązuje się do przestrzegania wydanych w tym zakresie przepisów, a na 
żądanie Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić stosowne dowody dotyczące 
składowania i utylizacji. 

W ramach niniejszego zadania nie wykazano w przedmiarach ilości odzysku 
Materiałów wtórnych, wszelkie korzyści wynikłe z tego tytułu są zyskiem Wykonawcy, co 
powinno być przez niego uwzględnione w cenie ofertowej Wszelkie koszty poniesione z tytułu 
segregacji, transportu, składowania i utylizacji odpadów powinny być uwzględnione w cenie 
ofertowej. 
 
1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

W trakcie realizacji zadania nie dopuszcza się użycia materiałów, które są szkodliwe 
dla pracowników i otoczenia o wartościach większych od dopuszczalnych, określonych 
przepisami szczegółowymi. 
 
1.4.5. Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. Kierownik budowy zapewni i sporządzi plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
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budowlanych. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające: 
potrzeby socjalne, maszyny, narzędzia oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i 
zdrowia osób zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.6. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Inwestor wskaże teren, na którym Wykonawca będzie mógł zorganizować zaplecze na 
potrzeby budowy. Oraz udostępni Wykonawcy odpowiednie pomieszczenia socjalno – 
magazynowe. Przygotowanie pomieszczeń socjalno – magazynowych leży po stronie 
Wykonawcy w porozumieniu z Inwestorem. Przed opuszczeniem placu budowy Wykonawca 
zobowiązany jest doprowadzić ww. pomieszczenia do stanu pierwotnego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 
 
1.4.7. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 

Ponieważ roboty wykonywane będą na terenie zamkniętym, dlatego w trakcie 
wykonywania robót nie przewiduje się zmiany organizacji ruchu na terenie przylegającym do 
budowy. 
 
 

1.4.8. Ogrodzenia. 

Wykonawca wykona ogrodzenie i zabezpieczy wykop przy wykonywaniu sieci wodno 
kanalizacyjnej, ustawi znaki i tablice ostrzegawcze na czas trwania robót rozbiórkowych i 
robót montażowych sieć zewnętrznej. 
 
1.4.9. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 

Nie występuje 

1.5. Nazwy i kody robót. 

Grupa robót  
a) 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę 
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b) 45200000-9  Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
c) 45300000-0  Roboty w zakresie instalacji  budowlanych 

Klasa robót  
a) 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty 

ziemne 
b) 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie rurociągów 
c) 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
d) 45330000-9  Hydraulika i roboty sanitarne  

Kategoria robót  
a) 45111000-8  Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
b) 45112000-5  Roboty w zakresie usuwania gleby 
c) 45113000-2  Roboty na placu budowy 
d) 45231000-5  Roboty budowlane w zakresie rurociągów 
e) 45232000-2  Roboty pomocnicze  w zakresie rurociągów i kabli  
f) 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw 

elektrycznych 
g) 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne konfekcjonowania powietrza  
h) 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów 
i) 45232410-9 Roboty budowlane w zakresie kanalizacji ściekowej 

1.6. Określenia podstawowe. 

1.6.1. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 
1.6.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

 

1.6.3. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, lub 
budowla stanowiąca całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, lub 
obiekt małej architektury. 
1.6.4. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach. 
1.6.5. Budowla - każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury. 
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1.6.6. Urządzenie budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania lub zbiornik dla gromadzenia ścieków, 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.6.7. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.6.8. Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa oraz przebudowa obiektu budowlanego.  
1.6.9. Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na montażu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.6.10. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.6.11. Dziennik budowy -dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w toku wykonywania robót. 
1.6.12. Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zadania. 
1.6.13. Inspektor Nadzoru uprawniona osoba wyznaczona przez Zamawiającego do 
sprawowania nadzoru nad robotami i występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
zadania. 
1.6.14. Polecenie Inspektora Nadzoru -wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.6.15. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.6.16. Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 
 
1.6.17. Rejestr obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z po-
numerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
1.6.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 
1.6.19. 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. 
1.6.20. Zadanie - część przedsięwzięcia, stanowiąca odrębną całość w ramach 
realizowanego kontrakt 

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Przy robotach budowlanych 

objętych niniejszą specyfikacja mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy wynikające 

z Prawa Budowlanego oraz innych przepisów obowiązujących przy robotach budowlano - 
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montażowych. 

 
1.7.1. Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający przekaże teren budowy wraz ze stosownymi dokumentami niezbędnymi 
do podjęcia realizacji zadania w terminie i na warunkach określonych w umowie. 
 
1.7.2. Dokumentacja projektowa. 

      Dokumentacja projektowa obejmująca CZĘŚĆ BUDOWLANĄ składa się  
z następujących części: 

 
1. Projekt wykonawczy – instalacja c.o. 
2. Projekt wykonawczy – instalacja wentylacja mechaniczna 
3. Projekt wykonawczy – sieci prowadzenia fragmentarycznego terenowego 

instalacji grzewczej i instal. wodnych. 
 
Do wymienionego wyżej zakresu prac opracowano przedmiary i kosztorysy 

Inwestorskie. 
W dokumentacji projektowej stadium PROJEKTU WYKONAWCZEGO rozwiązano 

wszystkie główne zagadnienia pozwalające na wykonanie zakresu prac objętego 
dokumentacją, która została zatwierdzona. 

 

1.7.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
Dokumentacja projektowa, ST oraz wszelkie dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 

Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. Dane 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 
1.7.4. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót tj. do wydania 
potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 

 
1.7.5. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać przepisy wydane przez władze centralne i 

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 

będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 

prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
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wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod. 

 

2. MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

2.1. Rodzaje. 

Do realizacji zadania przewiduje się użycie: 
- wyłącznie materiałów zastosowanych w dokumentacji projektowej, spełniających 
 określone prawem standardy; 
- zastosowanie zestawów rusztowań, przęseł do zabezpieczenia terenu budowy 
 (ogrodzenia, znaki) spełniających określone prawem standardy. 

2.2. Wymagania. 

Materiały i urządzenia użyte do realizacji zadania powinny odpowiadać wymaganiom 
określonym w przepisach szczegółowych, oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Rusztowania powinny posiadać certyfikaty. 

2.3. Materiały i urządzenia nie odpowiadające wymaganiom. 

  Materiały i urządzenia nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały i urządzenia przechowuje i składuje Wykonawca w swoich pomieszczeniach 

(wskazanych przez Inwestora), zapewniając ich sukcesywny dowóz w miarę występujących 

potrzeb. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnianie wymagań jakościowych stoso-
wanych materiałów. 
 

3. SPRZĘT. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt użyty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz będzie 
zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, lub grożące zdrowiu zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
 

3.2. Sprzęt do realizacji zadania. 
  Do realizacji zadania może być użyty sprzęt, który pod względem typu i ilości 
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Wykonawca dostosuje do rodzaju prowadzonych robót i uzyska akceptację Inspektora 
nadzoru. 

 

4. TRANSPORT. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Dobór środków transportu pozostaje 
po stronie Wykonawcy. Miejsce odwozu, składowania i utylizacji odpadów z rozbiórek ustala 
we Własnym zakresie Wykonawca w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Pojazdy Wykonawcy powinny spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego, 
parametry techniczne, dopuszczalne osiowe obciążenia, wymiary ładunków. Wszelkie koszty 
wynikłe z powodu uszkodzeń i zanieczyszczenia dróg publicznych w związku z realizacją 
zadania obciążają Wykonawcę robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

5.1. Wymagania ogólne. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z 
umową, dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej" i w ST, a także w przepisach 
szczegółowych. 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

5.2. Kolejność robót. 

• czynności przygotowawcze, 
• zabezpieczenie terenu budowy i przygotowanie do realizacji zadania, 
• wykonanie nowych elementów budowlanych wewnętrznych, 
• wykonanie wykopów pod sieci zewnętrzne, 
• zabezpieczenie wykopu, 
• montaż zewnętrznej sieci terenowego prowadzenia instalacji grzewczej i instalacji 

wodnych, 
• próba ciśnienia zewnętrznych sieci instalacji grzewczej i instalacji wodnych, 
• zasypanie zewnętrznej sieci terenowego prowadzenia instalacji grzewczej i instalacji 

wodnych, 
• montaż instalacji grzewczej, instalacji C.O. i instalacji zasilania nagrzewnic, 
• próba ciśnienie instalacji grzewczej, instalacji C.O. i instalacji zasilania nagrzewnic, 
• montaż kotłowni, 
• próba ciśnienia rurociągów kotłowni, 
• izolacja cieplna rurociągów kotłowni, 
• montaż instalacji wentylacji mechanicznej, 
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• próby ciśnienia instalacji wentylacji mechanicznej, 
• rozruchy i regulacja instalacji J.W., 
• szkolenie obsługi i przygotowanie dokumentacji odbiorowe, 
• ostateczne uporządkowanie i przekazanie terenu i instalacji Inwestorowi. 

5.3. Technologia rozbiórki. 

  Zakłada się zastosowanie technologii mieszanej z użyciem sprzętu mechanicznego, 
maszyn do kruszenia i cięcia betonu, kruszenia konstrukcji murowych oraz rozbiórek 
ręcznych. Do rozbiórek ręcznych przewiduje się użycie młotów pneumatycznych do 
rozdrabniania betonu (konstrukcji murowych), zestawów palników do cięcia i szlifierek 
kątowych do demontażu i rozdrabniania elementów stalowych. 

Rozbiórkę, wykuwanie otworów w ścianach konstrukcyjnych należy wykonywać w 
sposób nie naruszający konstrukcji budynku.  

Wyburzenie elementów kubaturowych zewnętrznych z zabezpieczeniem elementów 
kubatury adaptowanej.  

Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozić. Załadunek prowadzić ręcznie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej 
sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z 
projektem, przedmiarem i niniejszą specyfikacją. 
 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostkami obmiarowymi robót rozbiórkowych są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl, 1 
tona. 

Obmiar robót dla poszczególnych pozycji ujęto w załączniku. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty będą podlegać następującym etapom: 
• odbiór zabezpieczeń i urządzenia terenu budowy (ogrodzenia, znaki)  
• odbiór robót zanikowych (np. rozbiórki sieci zewnętrznych montaż instalacji 

wewnętrznych prowadzonych w bruzdach lub w stropach podwieszanych), 
• odbiory częściowe instalacji stanowiących niezależny kpl., 
• odbiór końcowy, 
• Odbiór pogwarancyjny. 

Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór 
ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, 
SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki 
wymienione w pkt. 6, dały wynik pozytywny. 
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Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisją odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane 
przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
• wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
• koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi 
zmianami. 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (DzU. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (DzU. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst 
jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy ręcznych pracach transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (Dz. U. nr 13, poz. 
93,1972 r.). 
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Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690 wraz z późniejszymi 
zmianami. 
 

11. WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH NORM. 

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN -ISO 3443-7: 1994 Tolerancja w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru 
PN-B-03340 i 1999 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-88/B-06250 Beton zwykły 
PN -79/B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do zapraw i betonów  
PN-81/H-84023 Stal określonego stosowania. Gatunki. 
PN- 70/H-97053 Ochrona przed korozją Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
Bn-62/8841-03 Roboty zbrojarskie. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania 
PN-B-02414:1999 –Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania. 
PN-91/B-02415 - Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-93/C-04607 – Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-B-03406:1994 – Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 
kubaturze do 600 m3 
PN-EN ISO 6946:1999 – komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 
PN—82/B-02403- Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-B-02421:1999 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-E-05204:1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i 
urządzeń. Wymagania. 
PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
użyteczności publicznej. Wymagania – wraz ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 
PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-80/H-74219 – Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN – 79/H – 74244 –Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
COBRTI INSTAL – 1986 – Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur miedzianych dla 
instalacji wodnych w budownictwie  
J.w. – montaż oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur miedzianych 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 5-10-1992 r w sprawie wymagań 
jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i 
urządzenia zakładu opieki zdrowotnej 
PN- 75/B-231 00 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 
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PN - M - 47900-1 1996 Rusztowania stojące metalowe robocze. Określenie, podział i główne 
parametry 

II. WYKONANIE ROBÓT. 

2.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót 
budowlanych. 

CPV 45111200-0 

2.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych. 
 

1) Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określo-
ne w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP 
z 1985 r. nr 37, poz. 210). 

2) Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów 
powinna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja 
robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych 
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych 
fazach wykonywania robót. 

3) Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien 
koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale 
przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów 
robót. 

4) Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia 
poszczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i 
rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał 
wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien 
stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla 
poszczególnych rodzajów robót. 

2.1.2. Zagospodarowanie placu budowy. 

2.1.2.1. Przygotowanie terenu budowy. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio 
przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 
na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom 

1) mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy lub jego 
części powinno być tak wykonane, a by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m 

2) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego 
oraz bramy dla pojazdów drogowych i szynowych, zaopatrzone w urządzenia 
zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, 

3) wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem 
nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie 
lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 

4) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 4), należy usunąć je lub 
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zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzy-
manie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź 
osobą, 

5) w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, . 

6) założyć w razie potrzeby urządzenia piorun ochronne w porozumieniu z właściwymi or-
ganami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co może 
wystąpić również w trakcie wykonywania robót), 

7) osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody 
do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 

8) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

9) wznieść w miarę potrzeby stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub 
przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 
cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do 
składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budyn-
kami, 

10)  na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla 
pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, 
suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, 

11) pomieszczenia wymienione w punktach 9) i 11) powinny być o odpowiedniej 
powierzchni  zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi 
ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

12) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pęd-
ne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały 
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

13) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
2.1.3. Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy. 
 
2.1.3.1. Ogrodzenia 

• Zaleca się wykonywanie ogrodzeń z gotowych, inwentaryzowanych elementów 
drewnianych, wykonanych z tarcicy iglastej ogólnego przeznaczenia klasy IV oraz z 
tarcicy obrzynkowej (obladry) o grubości nie większej niż 25 mm. 

 
2.1.3.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.  

• Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych 

2.1.4. Pomieszczenia socjalne i magazynowe. 
 
2.1.4.1. Pomieszczenia socjalne 
 

1. Obiekty socjalne na placu budowy, jak: jadalnie, szatnie powinny odpowiadać 
warunkom technicznym obowiązującym dla: budynków przeznaczonych na stały pobyt 
ludzi. 

2. Powierzchnia poszczególnych pomieszczeń powinna być dostosowana do liczby 
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personelu budowy z nich korzystającego, a w szczególności:  
- powierzchnia jadalni (świetlicy) powinna wynosić 0,65-0,85 mil powierzchni użytkowej 

na 1 pracownika, 
3. Obiekty sanitarne niezbędne na placu budowy, jak umywalnie, natryski, w.c.,. szatnie i 

punkty sanitarne, powinny mieć doprowadzoną wodę bieżącą oraz sprawne 
odprowadzenie wody zużytej; w przypadku umywalni i natrysków należy zapewnić 
możliwość podgrzania wody. 

4. Wielkość obiektów i instalacji sanitarnych powinna być uzależniona od liczby 
pracowników w sposób następujący: 

- szatnia dla robotników, (powierzchnia netto na 1 robotnika) .- w szatni męskiej 0,45-
0,50 m2, w szatni kobiecej 0,50-1,00 m2, 

- umywalnie (powierzchnia netto  na 1 robotnika) - męskie 0,25-0,4 m2, kobiece 0,4-1,0 
m2 

- natryski: 1 natrysk na 25 osób, 
- ustępy w budynkach lub pomieszczeniach sanitarnych powinny  przypadać: - 1 oczko 

na 50 robotników lub 30  robotnic,1 m rynny pisuarowej na 50 robotników,  
 
2.1.4.2. Magazyny. 

1. Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, 
nakryty lekkim dachem, z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, 
uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważnionym. Drzwi i 
okna powinny otwierać się na zewnątrz  

2. Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z 
technologii organizacji robót 

2.2.  Roboty rozbiórkowe. 
CPV 45111000-8 
 
2.2.1. Wymagania ogólne.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach 
szczegółowych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

 
2.2.2. Kolejność robót. 

- czynności przygotowawcze, 
- zabezpieczenie terenu i przygotowanie budowy, 
- rozbiórki i wyburzenia, 
- odwóz gruzu, 
- wyrównanie terenu, 
- wykonanie uzupełnień,  
- ostateczne uporządkowanie, 
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2.2.3. Technologia rozbiórki. 

Zakłada się zastosowanie technologii ręcznej. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc, 
większość prac rozbiórkowych należy wykonać ręcznie. Do rozbiórek ręcznych przewiduje się 
użycie młotów pneumatycznych (elektrycznych) do rozdrabniania konstrukcji murowych.  
Załadunek gruzu – ręczny. 
Ogólna zasada prowadzenia robót rozbiórkowych polega na przyjęciu kolejności odwrotnej do 
realizacji. Rozbiórkę należy rozpocząć od demontażu przewodów instalacji, części 
wyposażenia, a następnie niezbędnych przegród budowlanych. 
Gruz i elementy z rozbiórek sukcesywnie odwozić.  
 
2.2.4. Kontrola jakości robót. 

Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności 
zabezpieczeń i oznakowania terenu budowy.  
Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania 
zgodnie z projektem.  
 
 

2.2.5. Obmiar robót. 

Jak w założeniach ogólnych  pkt 7. 
Ilość jednostek wg projektu technicznego 
 
2.2.6. Odbiór robót. 

Roboty rozbiórkowe mogą podlegać następującym etapom: 
- odbiór zabezpieczeń i urządzenia terenu budowy (ogrodzenia, rusztowania, znaki); 
- odbiory robót. 
 
Odbiorów robót rozbiórkowych ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. 
Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, zgodnie z projektem, ST i wymaganiami 
Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt 6, dały wynik pozytywny.  
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie 
Inspektora Nadzoru.  
 
2.2.7. Podstawa płatności. 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9. 
 
2.2.8. Przepisy związane 
- Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. Dz.U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późn. 

zmianami), 
- Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 627)  
- Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) 
- Ustawa o drogach publicznych z dn. 21.03.1985 r. (Dz.U. Nr 14 z 1985r. poz. 60, tekst 

jednolity Dz.U. z dn. 26.06.2002 z późn. zmianami) 
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- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.) 

- Rozp. Min. Pracy i Polit. Społ. z dn. 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz. 844, 1977) 

- Rozp. Min. Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47, poz. 401).  

 
2.3. Roboty ziemne. 

CPV 45111000-8 

2.3.1 Wykop 

Przed przystąpieniem do wykonania wykopów należy zabezpieczyć teren budowy (wykopu).  
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 

2.3.2 Kontrola jakości. 

Sprawdzanie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami: 
PN-68/B-O6050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy odbiorze. 
Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-72/8932-01 BN-77/8836-02 BN-77/8931-12.  
 
Sprawdzanie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej Specyfikacji oraz dokumentacji projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości zapewnienia 
stateczności skarp odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót  dokładność 
wykonywania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 

2.3.3 Odbiór robót. 

2.3.3.1  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 

2.3.4 Obmiar robót. 

2.3.4.1. Ogólne zasady obmiaru Robót. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Rysunkami i 
Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym ślepym Kosztorysie. Tak ustalony 
obmiar powinien być wstawiony do Księgi Obmiaru. 
 
2.3.4.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach. 

2.3.4.3 Jednostka obmiaru. 

Jednostką obmiaru jest m3 (metr sześcienny) 
Ilość jednostek obmiarowych wg załącznika poz. 10. 

2.3.5 Podstawa płatności. 

Jak w założeniach ogólnych pkt 9 

2.3.6 Przepisy związane 

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy 
odbiorze. 
BN- 72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne. 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Określenie kapilarności biernej. 
PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartości siarki metodą 
bromową.  
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego.  
PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu żelazawego. 
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
 
2.4 .Wewnętrzne instalacje sanitarne - instalacje c.o.  

CPV 45331100-7 

2.4.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych. 
W zakresie instalacji c.o. niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 

a) montaż rurociągów, 

b) montaż armatury, 

c) montaż urządzeń grzejnych; 

d) badania instalacji, 

e) wykonanie izolacji termicznej, 

f) regulacja działania instalacji. 

g) montaż obudów rurociągów   

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
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robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej 
dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i 
użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w 
dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 

2.4.2. Materiały. 

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

 

2.4.3. Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana będzie z rur:  
• z rur Fusiotherm Stabi z wkładką aluminiową łączonych przez zgrzewanie.  

Dostarczone na budowę rury powinny być proste (w sztangach), czyste od zewnątrz i 
wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
 

2.4.4 Grzejniki i armatura 

Grzejniki: 
• Cosmo – KV (z wbudowanym zaworem), Plan (z wbudowanym zaworem), C-ART bez 

wbudowanego zaworu, grzejniki kanałowe Purmo Aquila FMK 
 

Armatura: 
• odcinająca – zawory kulowe, gwintowane i kołnierzowe 
• grzejnikowa: 

− zawory termostatyczne – grzejniki fabrycznie w nie wyposażone, 
− głowice termostatyczne firmy Danfoss RA 2920 i głowice termostatyczne z kapilarą 

dla grzejników Aquila FMK, 
− bloki zaworowe ¾”/ ¾” kątowe odcinające o rozstawie 50mm, 
− zawory powrotu RLV. 



 

 
Strona 22 z 45 

2.4.5. Sprzęt. 

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

2.4.6. Transport i składowanie. 

1. Rury 

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

2. Armatura 

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

3. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i 
krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
Przewody z rur Fusiotherm prowadzone w przestrzeni kubaturowej izolować otulinami 
termoizolacyjnymi z polietylenu o gr. 6 do 80 mm. 
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4. Zabezpieczenie P.POŻ 

Przejścia przewodów przez strefy oddzielenia przeciwpożarowego należy zabezpieczyć przez 
przedostaniem się ognia między strefami. Rurociągi należy zabezpieczyć zgodnie z 
wymogami za pomocą obejm ognioochronnych i dotyczy przewodów zasilających 
nagrzewnice central wentylacyjnych na dachu. 

2.4.7. Wykonanie robót – instalacja c.o. 

1. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z: 
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania 

centralnego ogrzewania"; 
- COBRTI INSTAL – 1986 – Tymczasowe Warunki Techniczne dla stalowych dla instalacji 

wodnych w budownictwie 
- J.w. – montaż oraz warunki techniczne odbioru instalacji wodnych z rur polipropylenowych 

stabilizowanych wkładka aluminiową. 
 
Przewody prowadzone będą: 

• rozprowadzające, w przyziemiu prowadzić w stropie podwieszanym i w ścianach w 
bruzdach pod tynkiem. 

• przyłączeniowe do grzejników: 
- typu C-ART po ścianach; 
- typu KV, Plan oraz kanałowe Aquila w posadzce z projektowanych szafek. 

Rurociągi c.o. prowadzone w bruzdach należy prowadzić pod warstwą betonu grubości  
min. 4 cm w izolacji ciepłochronnej. Łączenie z armaturą oraz grzejnikami – za pomocą 
złączek z gwintem z jednej strony i zaciskiem z drugiej.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń, 

- wykonanie przejść P.POŻ. 
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Rurociągi mocowane do ścian należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym, co najmniej 0,3% 
w kierunku źródła ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami 
zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
 

2. Montaż grzejników. 

Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni 
ściany. Odległość grzejnika od ściany powinna wynosić, co najmniej 3 cm licząc od lica 
ściany i 10 cm licząc od podłogi. Montaż grzejników posadzkowych koordynować z 
wykonawcą od strony budowlanej. 
 

Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- zawieszenie grzejnika, 

- podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 

Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 
ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by 
go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, 
grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby 
opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 
Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu 
złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania 
mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 

3. Montaż szafek grzejnikowych 

Szafki grzejnikowe należy montować jako podtynkowe w wcześniej przygotowanych 
miejscach wskazanych na rysunkach.  
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 

- wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 

- montaż szafek grzejnikowych, 

- montaż rozdzielaczy w szafkach,  

- podłączenie rozdzielaczy w szafkach z rurami przyłączeniowymi. 
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Szafki montowane pod tynkiem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas prac 
wykończeniowych. 
Podłączenia szafek od strony zasilania i odbiorów powinny być tak ukształtowane, aby po 
połączeniu z instalacjami nie następowały żadne naprężenia. 
 

4. Montaż urządzeń technologicznych, armatury i osprzętu. 

Urządzenia technologiczne montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową lub 
stosowną instrukcją wydaną przez producenta. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, z 
zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. taśmy 
teflonowej. 
Kolejność wykonywania robót: 

- sprawdzenie działania zaworu, 

- nagwintowanie końcówek, 

- wkręcenie półśrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów 

 materiałem uszczelniającym, 

- skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 
by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 
oś przewodu. 
Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach 
widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z 
zaworem stopowym, montowanym w najwyższych punktach instalacji.  
 

5. Badania i uruchomienie instalacji. 

Instalacja przed zalaniem betonem / zasypaniem ziemią / zakryciem w korytkach i przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów 
musi być poddana próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy 
przeprowadzić dla każdego zładu oddzielnie. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
Każdy grzejnik sprawdzany jest szczegółowo przez producenta przy ciśnieniu próbnym 13 
bar. Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 10 
bar. Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. ciśnienie robocze powiększone o 2 bar, lecz nie 
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mniejsze niż 4 bar. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie 
dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 12 bar. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy 
najwyższych - w miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz 
nieprzekraczających parametrów obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona, co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 
 

6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej. 

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

2.4.8. Kontrola jakości robót. 

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

2.4.9. Odbiór robót. 

Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-10400. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót: 

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary  
otworów), 
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- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie), 
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w - przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w 
trakcie wykonywania robót, 
- Dziennik budowy, 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości 
wydane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

 

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

2.4.10. Obmiar robót. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

2.4.11. Podstawa płatności. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

2.4.12. Przepisy związane. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
PN- 64/B-10400 .Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze'. 
PN-B-02414:1999 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania". 
PN-91/B-02415 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych 
systemów ciepłowniczych. Wymagania". 
PN- 91/B-02420 .Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania". 
PN-90/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. 
Wymagania i badania". 
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PN-EN 215-1:2002 „Termostatyczne zawory grzejnikowe. Część 1: Wymagania i badania". 
PN-EN 442-1:1999 „Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne". 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 „Grzejniki. Moc cieplna i metody badań (zmiana A1)". 
PN-B-02421:2000 .Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 
urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze". 
PN- 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 
wody". 
Wytyczne montażu, próby ciśnienia i odbioru instalacji z rur Polipropylenowych wydanych 
przez producenta rur. 
 
 

2.5 .Wewnętrzne instalacje sanitarne - instalacja wentylacji mechanicznej 

CPV             45331210-1     

 
2.5.1. Zakres robót . 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej. W zakresie instalacji niniejsza 
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
 

a) Przekucie otworów w przegrodach budowlanych do prowadzenia kanałów 
wentylacyjnych 

b) Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych instalacji nawiewno - wywiewnej z 
blachy ocynkowanej łączącej na kołnierze 

c) Dostawa i montaż kanałów wentylacyjnych okrągłych typ SPIRO  łączonych 
poprzez mufy. 

d) Dostaw i montaż kanałów elastycznych typ FLEX izolowany 
e) Czyszczenie kanałów i próby ciśnienia  
f) Izolacja kanałów wentylacyjnych wełną mineralna na folii aluminiowej zgodnie z 

warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
g) Montaż elementów nawiewno – wywiewnych (anemostatów, kratek, czerpni 

wyrzutni) 
a) Montaż central wentylacyjnych i wentylatorów kanałowych / łazienkowych 
b) Montaż elektryczny układów wentylacji (szafy AKPiA, wentylatorów 

wywiewnych)  
c) Zamurowanie i uszczelnienie wykonanych otworów budowlanych 
d) Rozruch instalacji wentylacji 
e) Pomiary skuteczności i uciążliwości układu wentylacji 
f) Przekazanie do eksploatacji układów wentylacji. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1988. 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji wentylacji do 
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
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materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych (nie gorszych) charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej 
instalacji. 
 

2.5.2. MATERIAŁY. 

Należy stosować materiały krajowe i zagraniczne posiadające aprobaty techniczne wydane 
przez odpowiednie Instytuty Badawcze.  
Poszczególne elementy powinny spełniać wymogi określone w dokumentacji projektowej. 
Urządzenia wentylacyjne powinny być dostarczone zgodnie z dokumentacją techniczną w 
komplecie łącznie z materiałami pomocniczymi do montażu. 
Wykazem elementów wentylacyjnych: 
 

1) Centrale wentylacyjne nawiewne z nagrzewnicą wodą, nawiewno-wywiewne z 
nagrzewnicą, z filtrami, układem falowników na wentylatorach i automatyką 
przystosowaną do współpracy z wentylatorami dachowymi oraz kasetkami zdalnego 
sterowania, regulatorami przepływów. 

2) Wentylatory wywiewne dachowe, kanałowe i łazienkowe.  
3) Komplet automatyki dla układu j.w. 
4) Tłumiki szumów. 
5) Przepustnice regulacyjne prostokątne i okrągłe. 
6)  Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej i kanały wentylacyjne z blachy 

kwasoodpornej o przekroju prostokątnym łączone na  kołnierze. 
7)  Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej i kanały wentylacyjne z blachy 

kwasoodpornej, kanały typu Spiro łączone na mufy i kanały elastyczne typu Flex. 
8)  Wełna mineralna 
9)  Zawiesia szpilkowe do kanałów 
10)  Nawiewniki, kratki ścienne i anemostaty sufitowe 
11)  Czerpnia i wyrzutnie przy centralach wentylacyjnych typu zewnętrznego. 
12)  Materiały pomocnicze nie ujęte a niezbędne do wykonania ww. czynności. 

 

2.5.3. WYKONANIE ROBÓT 

Przed robotami montażowymi kanałów wentylacyjnych należy przygotować miejsce pod 
montaż. Przygotować przebicia przez ściany.  
Przewody należy prowadzić po wierzchu ścian według dokumentacji technicznej.  
Przewody wentylacyjne należy montować do stropu za pomocą zawiesi szpilkowych. 
Kratki wentylacyjne montować bezpośrednio w kanałach wentylacyjnych na trójnikach. 
Nawiewniki wirowe i anemostaty montować na przewodach elastycznych. 
Po wykonaniu próby szczelności kanałów wentylacyjnych oraz regulacji, kanały należy 
zaizolować wełną mineralną z płaszczem aluminiowym następnie obudować płytami (zakres 
ujęty w pracach budowlanych). 
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Urządzenia wentylacyjne należy montować zgodnie z projektem technicznym wg 
dokumentacji techniczno ruchowych producenta urządzeń. 
Przejścia przez ściany należy uszczelnić elastycznie. 
 

2.5.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonanych robót obejmuje: 
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z dokumentacją projektową co do zgodności 

zabudowanych materiałów oraz tras i rozprowadzenia instalacji. 
- Sprawdzenie poprawności i jakości wykonania montażu wszystkich elementów  

i połączeń. 
- Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji przewodów i mocowań kanałów. 
- Wykonanie uruchomienia central wentylacyjnych przez serwis producenta. 
- Wykonanie próby szczelności. 
- Wykonanie regulacji instalacji i niezbędnych pomiarów  
Wszystkie badania powinny być przeprowadzone przed zakryciem instalacji. Wyniki 
przeprowadzonych badań powinny być ujęte w formie protokołu. 
 

2.5.5. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej instalacji wentylacyjnej, 1kpl 

zamontowanych urządzeń. 

 

2.5.6. ODBIÓR ROBÓT 

Należy przeprowadzić zależnie od konieczności odbiory międzyoperacyjne, częściowe  
i odbiór końcowy. Wszystkie odbiory przeprowadzić zgodnie z Warunkami Technicznymi 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych Część II – Instalacje Sanitarne i 
Przemysłowe”. 
 

Odbiór częściowy 

Odbiorowi częściowemu należy poddać te części robót, które zanikają w czasie postępu robót 
(np. przebicia), oraz elementy których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie 
odbioru końcowego (instalacje zabudowane płytami lub zaizolowane). Każdorazowo po 
przeprowadzonym odbiorze częściowym należy sporządzić protokół i dokonać wpisu w 
dzienniku budowy. 
 

Odbiór końcowy 

Przy odbiorze końcowym należy przedłożyć: 
- Protokoły odbiorów częściowych, protokoły z prób szczelności i regulacji. 
- Dokumentację techniczną z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie 

wykonywania robót 
- Dziennik budowy 
- Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych elementów 
W szczególności należy skontrolować: 
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- Użycie właściwych materiałów i urządzeń. 
- Prawidłowość wykonania połączeń  
- Jakość zastosowanych materiałów izolacji cieplnej. 
- Prawidłowość wykonania podpór przewodów. 
- Prawidłowości zabudowy urządzeń wentylacyjnych 
- Zgodność wykonania instalacji z dokumentacją projektową 

 

2.5.7. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 

2.5.8. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-89/B-01411 - Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, 
nazwy i określenia 
PN-93/B-02869 - Badania odporności ogniowej. Przewody wentylacyjne 
PN-67/B-03410 - Wentylacja. Wymiar poprzeczne przewodów wentylacyjnych 
PN-76/B-03420 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza 
PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza  
wewnętrznego w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi 
PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego u 
użyteczności publicznej. 
PN-78/B-1044 - Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania 
przy odbiorze 
PN-87/B-02151/02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach 
PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie 
PN-B-76001 - `Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 

 

2.6 .Kotłownia olejowa na cele ogrzewania kubatury, ogrzewania powietrza wentylacji 

mechanicznej i ciepłej wody użytkowej 

CPV             45331100-7     

2.6.1. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie kotłowni gazowej zasilającej w ciepło instalację centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej oraz układu wentylacji i wiążą się z wykonaniem niżej wymienionych 
robót: 

a) dostawa i montaż źródła ciepła w postaci dwóch kotłów olejowych typ GT338 
firmy De Dietrich 

b) montaż rurociągów, 
c) montaż armatury i osprzętu, 
d) montaż układu spalinowego kotłów  
e) montaż układu wentylacji kotłowni  
f) dostawa i montaż układu zasilająco sterującego kotłownią 
g) badania instalacji wraz z próbami, 
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h) wykonanie izolacji termicznej, 
i) regulacja działania instalacji. 
j) montaż obudów rurociągów 
k) wykonanie szkolenia obsługi Użytkownika  
l) przekazanie do eksploatacji kotłowni 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
Warszawa 1988 oraz „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa 
gazowe i olejowe” Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 
1995. 
 
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ciepła 
technologicznego do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne 
materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i 
elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi 
przedmiotowej instalacji. 
 
2.6.2. MATERIAŁY 

Urządzenia 

Dwa kotły kondensacyjne typ GT 338 dla instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody 
użytkowej  i nagrzewnic wentylacyjnych. 
Pompy obiegowe stało i zmienno obrotowe firmy Willo 
Naczynia wzbirocze firmy Reflex 
Zawory bezpieczeństwa firmy SYR 
Zbiorniki na olej opałowy - dwupłaszczyznowe 
 

Rurociągi 

Instalacja ciepła technologicznego wykonana będzie z rur:  
• z rur stalowych bez szwu w/g PN-80/H-74219 łączonych przez spawanie . 

Instalację wody zimnej ciepłej i cyrkulacji należy wykonać z rur 
• stalowych ze szwem w/g PN-80/H-74200 ocynkowanych łączonych na gwint. 

Instalację paliwową należy wykonać z rur 
• miedzianych, twardych łączonych poprzez mufy i lutowane lutem twardym. 

Dostarczone na budowę rury powinny być proste (w sztangach), czyste od zewnątrz  
i wewnątrz, bez widocznych wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
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Armatura 

Odcinająca i regulacyjna – z dodatkowym uszczelnieniem kołnierzowa i gwintowana. 
 

Przewody spalinowe 

Wykonane z cienkościennej, blachy kwasoodpornej w systemie dwupłaszczowym określanym 

rynkowo symbolem MKD. 

 

Przewody wentylacyjne 

Przewody nawiewne – z blachy stalowej czarnej typu A. 

Przewód wywiewny z blachy stalowej nierdzewnej izolowany termicznie. 

 

2.6.3. SPRZĘT 

Wymagania ogólne:  
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w 
zakresie: 

1.  wymagań użytkowych 
2. kontroli stanu technicznego 
3. warunków BHP i p.poż. 

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”.  
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu: 

• sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem 

• przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy 
wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do 
konserwacji i napraw sprzętu. 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być 
zgodne z odpowiednimi normami zakresie: 

a)   ilość przewożonego materiału 
b) sposobu jego układania na środku transportu 
c) sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku 
d) sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 

Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą 
spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami 
transportowymi, branżowymi i technicznymi. 

 

2.6.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

 

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

2. Elementy wyposażenia 

Urządzenia należy przewozić w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy 
wyposażenia należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych.  
 

3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 

4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 

 

2.6.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

1. Ogólne zasady wykonania 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 

11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów 
związanych wymienionych w tym opracowaniu; 

- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe” 
Polskiej Korporacji Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 1995 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót  
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI 

Instal Warszawa 2003. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji kanalizacyjnych COBRTI 

Instal Warszawa 2003. 
- Warunki BHP wykonywania robót spawalniczych  

 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Materiałów uszkodzonych nie wolno używać. 
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2. Kolejność wykonywania robót: 

1. wykonanie cokołu i ramy pod kotły jak i pod pojemnościowe podgrzewacze ciepłej wody 
2. dostarczenie i montaż kotłów   
3. wykonanie orurowania kotłowni wraz z montażem armatury i osprzętu  
4. wykonanie prób ciśnieniowych 
5. zabezpieczenie korozyjne i termiczne wykonanego układu  
6. wykonanie układu wentylacji grawitacyjnej układu kotłowni 
7. wykonanie układu spalinowego kotłowni  
8. dostawa i montaż układu elektrycznego zasilającej kotłownie wraz z układem oświetlenia i 

zabezpieczenia przeciwporażeniowego 
9. dostawa i montaż układów AKPiA 
10. uruchomienie układów AKPiA 
11. szkolenie obsługi Użytkownika   
12. przekazanie do eksploatacji 
 

3. Montaż rurociągów 

Rurociągi łączone będą zgodnie z: 
- Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne projektowania 

centralnego ogrzewania"; 
- COBRTI INSTAL – 1986 – Tymczasowe Warunki Techniczne dla rur stalowych dla 

instalacji wodnych w budownictwie 
- Wytyczne projektowania i wykonawstwa instalacji z rur miedzianych COBRTI INSTAL 

2000 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnej COBRTI INSTAL 2002 

 
− prowadzić: 

 
Przewody prowadzone będą: w kubaturze kotłowni  pod stropem podwieszone lub podparte 
do przegród budowlanych za pomocą zawiesi np. Hilti 
Łączenie z armaturą oraz urządzeniami  – za pomocą złączek z gwintem  / kołnierzowych.  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

- przecinanie rur, 

- założenie tulei ochronnych, 

- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

- wykonanie połączeń. 
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Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego układu. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych 
Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim  materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od 
grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 
pożarowego należy wykonywać używając obejm ognioochronnych. 
 

4. Montaż urządzeń technologicznych, armatury i osprzętu 

Urządzenia technologiczne montować zgodnie z Dokumentacją Techniczno-Ruchową lub 
stosowną instrukcją wydaną przez producenta. 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych / 
kołnierzowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. taśmy teflonowej / 
uszczelek. 
Urządzenia i armaturę należy montować w miejscach umożliwiających dostęp obsługi oraz 
konserwację i kontrolę. 
Odpowietrzenie instalacji wykonać zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe 
przy pomocy odpowietrzników automatycznych, np. firmy SPIROTOP lub firmy TACO, z 
zaworem stopowym montowanym w najwyższych punktach instalacji.  

 

5. Badania i uruchomienie  

Kotły dostarczane są na budowę kompletne z certyfikatami potwierdzającymi 
przeprowadzone próby ciśnienia, prawidłowości zabezpieczeń korozyjnych i termicznych. 
Instalacje łączące układ kotłów  z instalacją wewnętrzna przed pomalowaniem oraz przed 
wykonaniem izolacji termicznej należy poddać próbie szczelności. 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 
część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania 
należy instalację napełnić wodą uzdatnioną o jakości zgodnej z PN-93/C-04607 „Woda w 
instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody". 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 
Próbę szczelności należy przeprowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe", tzn. 
ciśnienie robocze powiększone o 2 bar, lecz nie mniejsze niż 6 bar. Ciśnienie podczas próby 
szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego 
maksymalnej wartości. 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 
zmiany ciśnienia o 0,1 bar. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 
instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 24 godzin. nie 
stwierdzono przecieków ani roszenia. 
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Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco (po 
wcześniejszym uruchomieniu kotłów przez autoryzowany serwis) , przy najwyższych - w 
miarę możliwości - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów 
obliczeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą 
instalacji. 

 

6. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

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

2.6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego 
Badania i pomiary (sposób i częstotliwość) 
Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako 
część składową odbioru i załączyć do dziennika budowy 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 

2.6.7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru robót jest 1 kpl wykonanej kotłowni 
 

2.6.8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót/ w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z: 
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-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 
tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i 
przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    

- Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- próby szczelności instalacji , 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 

Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być 
potwierdzone protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania 
układu do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej  
 

2.6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 

 

2.6.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE  

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 1998r w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem  oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi 
w życie od dnia 10.11.2003r) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
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oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
EN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane 
materiały żelazne 
 
2.7 .Sieci zewnętrzne – fragmentaryczne terenowe prowadzenie instalacji grzewczej 

(zasilania instalacji c.o. i nagrzewnic central wentylacji mechanicznej) i instalacji 

wodnych. 

 

         CPV 45331000-6 

2.7.1. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie fragmentarycznego terenowego odcinka sieci grzewczej i wodnej. W 
zakresie sieci niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej 
wymienionych robót: 
 

a) Wytrasowanie sieci w terenie, 
b) Przeprowadzenie projektowanych przewodów z istniejącego budynku (kanału 

półprzełazowego) do pomieszczenia rozdzielaczy w projektowanym budynku, 
c) Dostawa i montaż projektowanej sieci wykonanej z rur preizolowanych PEX,  

(dla c.w. i cyrkulacyjnej), i z rur preizolowanych PEX (dla czynnika grzewczego), 
d) Wykonanie prób ciśnienia, 
e) Zasypanie wykonanej sieci – obsypka piaskowa z ułożona taśmą znacznikową  
  grunt rodzimy bez kamieni i gruzu, 
f) Przekazanie do eksploatacji wykonanych przewodów sieci. 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z 
art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, 
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Warszawa 1988 oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur 
i elementów preizolowanych COBRTI INSTAL 2002r.. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania wykonanych przyłączy 
do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych 
materiałów - w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o 
zbliżonych (nie gorszych)  charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od 
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe". Polskimi Normami, katalogów producenta  oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2.7.2. MATERIAŁY 

Rurociągi 

Projektowaną sieć wykonywać z preizolowanych pojedyńczych przewodów rurowych PEHD: 
− Aqua Single Uponor – 10bar/95oC dla wody ciepłej i cyrkulacyjnej, 
− Thermo Single Uponor – 6bar/95 oC dla przewodu grzewczego, 

 
Armatura 

− Odcinająca – zawór kulowy, gwintowany oraz kołnierzowy. 
 

Odcięcia i odpowietrzenia przewidziano w istniejącym budynku szkoły jak i w pomieszczeniu 
rozdzielaczy projektowanego budynku. 
 
2.7.3. SPRZĘT. 

Wymagania ogólne:  
Sprzęt używany w robotach instalacyjnych musi odpowiadać przepisom eksploatacyjnym w 
zakresie: 

1. wymagań użytkowych 
2. kontroli stanu technicznego 
3. warunków BHP i p.poż. 

Sprzęt powinien posiadać certyfikat „B”.  
Wykonawca odpowiada za zastosowanie urządzeń. 
Wymagania dotyczące sprzętu i transportu: 

• sprzęt stosowany do robót instalacyjnych musi być użytkowany zgodnie ze swoim 
przeznaczeniem 

• przeglądy techniczne i naprawy muszą być prowadzone przez autoryzowane firmy 
wskazane przez producenta sprzętu i posiadające wymagane uprawnienia do 
konserwacji i napraw sprzętu. 

Sposób i warunki transportu materiałów i wyrobów budowlanych instalacyjnych muszą być 
zgodne z odpowiednimi normami zakresie: 

a)  ilość przewożonego materiału 
b) sposobu jego układania na środku transportu 
c) sposobu zabezpieczenia przewożonego ładunku 
d) sposobu załadunku u dostawcy i wyładunku w miejscu docelowym 
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Maszyny, sprzęt i urządzenia służące do transportu używane w obrębie placu budowy muszą 
spełniać warunki techniczne i odbiorowe zgodne z obowiązującymi przepisami 
transportowymi, branżowymi i technicznymi. 

 

2.7.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 

1. Rury. 

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

Armatura i kształtki dostarczoną na budowę należy uprzednio sprawdzić na szczelność i 
należy składować w magazynach zamkniętych. 
 
3. Izolacja termiczna. 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 
zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych i suchych. 

 

2.7.5. WYKONANIE ROBÓT 

1. Ogólne zasady wykonania 

Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 
- normami podstawowymi 
- normami związanymi z normami podstawowymi  
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom 

11 Wydawnictwo Arkady Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm i przepisów 
związanych wymienionych w tym opracowaniu; 

- przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót  
- przepisami bhp i ochrony p.poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 
- projektami wykonawczymi branżowymi, 
- ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wodociągowych COBRTI 

Instal Warszawa 2003. 
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów 

preizolowanych COBRTI Instal Warszawa 2003. 
 

Przed układaniem rurociągów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody mogące powodować uszkodzenie przewodów. 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
Materiałów uszkodzonych nie wolno używać. 
 
2. Kolejność wykonywania robót: 
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1. odkopanie istniejących sieci zewnętrznych. 
2. zabezpieczenie wykopu. 
3. wytrasowanie tras projektowanych sieci  
4. wykonanie wykopów pod projektowane sieci  
5. zabezpieczenie wykopów 
6. wykonanie podsypki piaskowej  
9. montaż projektowanych sieci  
10. wykonanie połączeń. 
11. wykonanie prób ciśnieniowych 
12. wykonanie obsypki i ułożenie taśmy ostrzegawczej 
13. zasypnie wykopu  
 

W miejscach przejść przewodów przez ściany nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych (oryginalne tuleje systemowe). 
Montaż musi być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy. 
Przyłącza przed zasypaniem musza  być poddana próbie szczelności. 
 

2.7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót: 
Jakość robót instalacyjnych jest sprawdzana przez osoby upoważnione, wymienione w 
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego. 
Badania i pomiary (sposób i częstotliwość). 
Sposób badań przeprowadzonych dla poszczególnych robót lub ich fragmentów musi 
dokładnie odpowiadać wymaganiom podanym w odpowiednich przepisach 
Dokumenty powstałe w wyniku przeprowadzonych badań i pomiarów należy traktować jako 
część składową odbioru i załączyć do dziennika budowy – dotyczy to m.in. powykonawczych 
operatów geodezyjnych, protokołów z pomiarów geodezyjnych oraz rzeczywistych odchyłek 
montażowych. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 

 
2.7.7. OBMIAR ROBÓT. 

Jednostką obmiaru robót jest 1 mb wykonanych sieci 
 
2.7.8. ODBIÓR ROBÓT. 

Odbiór robót/ w każdym zakresie/należy przeprowadzić zgodnie z: 
-„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” 

tom II – Wydawnictwo „Arkady” Warszawa 1988 – sprawdzając aktualność norm 
i przepisów wiązanych wymienionych w tym opracowaniu. 

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociągowych COBRTI  
Instal zeszyt nr 7 . Warszawa 2003    

- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i 
elementów preizolowanych COBRTI Instal Warszawa 2003. 

- Niezbędnymi dokumentami wymaganymi przy czynnościach odbiorowych są: 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, 
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- próby szczelności instalacji i badania bakteriologiczne, 
- wymagane dokumentacje projektowo powykonawcze, 
- karty gwarancyjne, 
- wymagane certyfikaty techniczne i aprobaty techniczne. 

 

Odbiór częściowy, końcowy i ostateczny poszczególnych robót budowlanych powinny być 
potwierdzone protokółami, które wraz z dziennikiem budowy stanowią podstawę przekazania 
instalacji do eksploatacji. 
Dla odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu obowiązują zasady podane wyżej oraz 
dodatkowo wymagane protokoły odbioru podłoża gruntowego i podsypek piaskowych. 
 
2.7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne". 
 
2.7.10. PRZEPISY I NORMY ZWIĄZANE. 

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 
1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 718) wraz późniejszymi zmianami. 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 sierpnia 1999r w 
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych  (Dz.U. Nr 74/99 poz. 
836) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 5 sierpnia 1998r w 
sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 
budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 1998r w 
sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania 
wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w 
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 24 lipca 1998r w 
sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz 673) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999r w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce oraz wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania 
tym znakiem  oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodności (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo 
służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub środowiska, wyprodukowane w Polsce 
lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania 
certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta oraz rodzajów 
tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001r w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc z dniem 9.11.2003r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003r w 
sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz.714) (wchodzi 
w życie od dnia 10.11.2003r) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r w 
sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych 
oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 
114/00 poz. 1195) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. Nr 120/03 poz. 1133) 
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747) 
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r w sprawie wymagań dotyczących 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. Nr 203/02 poz.1718) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 16 czerwca 2003r w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  
(Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138) 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej  z dnia 26 września 1997r w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 
811 ) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401) 
PN-EN 1333:1998 Elementy rurociągów. Definicja i dobór DN 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 
Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 4064-2+Ad 1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne 
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach, 
wymagania koordynacyjne elementów wyposażenia i  powierzchni funkcjonalnych 
PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na 
rysunkach 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706:1992/Az 1:1999 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Zmiana Az1 
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach, wymagania ogólne i środki techniczne ochrony przed hałasem 
PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach 
PN-87/B-02151.03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna 
elementów budowlanych. Wymagania 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej.  
PN-71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych 
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu 
PN-B-10702:1999 Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-73001:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-B-73002:1996 Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania 
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk 
PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania 
ISO 10508:1995 Thermoplastics pipes and fittings for hot cold water systems 
PN-EN 806-1 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych). Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 1717:  Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu 
przez przepływ zwrotny. 
EN 12502-3 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko korozji w systemach 
przewodzących wodę. Część 3: Przegląd czynników wpływających na ogniwo cynkowane 
materiały żelazne 
EN 12731  Plastics piping systems for hot and cold water –  
ZAT/97-01-005 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z 
niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach 
ciśnieniowych do wody. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
INSTAL Warszawa, 1997r. 
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy 
łączące w rurociągach z polipropylenu (PP)  i jego kopolimerów Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, 1997r.  
ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw 
termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia 
dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa, czerwiec 1999r. 




































