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UWAGA:  
Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania: 
- Podstawy wykonania dokumentacji 
- Wymagań określonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych 
 
Zastosowane materiały budowlane jak i cały obiekt budowlany muszą spełniać wymagania określone 
w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 305/2011  
z dnia 9 marca 2011r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG 
 
Zgodnie z art.30 Ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisanym przy pomocy przywołanych norm, z tym że Wykonawca jest obowiązany 
wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materiały spełniają wymagania 
określone przez Zamawiającego. 
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               OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)  

REMONT I PRZEBUDOWA SKRZYDŁA POŁUDNIOWEGO ORAZ WSCHODNIEGO 

pom. piętra I, piętra II, poddasza 

 dla potrzeb Katedry Judaistyki, dawnego Zakładu Studiów Żydowskich 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

przy ul. św. Jadwigi 3/4  50-266 Wrocław 

 

1. Określenie przedmiotu zamówienia  

Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia: 

 

REMONT I PRZEBUDOWA SKRZYDŁA POŁUDNIOWEGO ORAZ WSCHODNIEGO 

pom. piętra I, piętra II, poddasza 

 dla potrzeb Katedry Judaistyki, dawnego Zakładu Studiów Żydowskich 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

przy ul. św. Jadwigi 3/4  50-266 Wrocław 

 

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego  

Zamawiający: 
Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1,  
50-137 Wrocław. 

1.2. Charakterystyka przedsi ęwzięcia 

Wykonanie robót budowlanych, elektrycznych i wentylacji mechanicznej. 

1.2.1.  Rozwiązanie funkcjonalno-u żytkowe 

Remont i przebudowa obejmuje pomieszczenia piętra I, piętra II, poddasza skrzydła wschodniego         
i południowego. 

1.2.2.  Roboty tymczasowe i prace towarzysz ące 

Wszelkie roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych będą 
wykonane i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakończeniu robót. 

1.2.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową    
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej. Jeśli 
jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki             
i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

1.4. Definicje i skróty 

Polecenie Inspektora Nadzoru  – wszelkie polecenia przekazane wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                
z prowadzeniem budowy. 
Odpowiedniej zgodno ści  – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
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2.  Prowadzenie robót 

2.1. Ogólne zasady wykonania robót.  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.  
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, zostaną poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu 
poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy. 

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy. 

    Granice terenu budowy wyznaczone będą poprzez obrys ścian ograniczających pomieszczenia 
poddane remontowi. Nie przewiduje się wyodrębnienia na wyłączne korzystanie przez wykonawcę 
osobnych klatek schodowych i traktów komunikacyjnych.  

2.2.2. Przekazanie terenu budowy  

    Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy:  
1) dokumentacje techniczną  
2) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji przez 

zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy  

    Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów                 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Inspektora Nadzoru. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca 
zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ostrzegawczą etc. żeby 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego w budynku. Wszystkie oznaczenia, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablice podające 
informacje zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 czerwca 2002 
r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108 z 953 z dnia 
17 lipca 2002 r.) 
    Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy oraz teren bezpośrednio do niego przylegający           
w czystości. Wykonawca będzie się stosował do poleceń Inspektora Nadzoru dotyczących 
utrzymywania porządku na terenie budowy oraz terenie bezpośrednio do niego przyległym. 

2.2.4. Ochrona własno ści i urz ądzeń. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca ma obowiązek 
utrzymywać w stanie sprawności wszystkie instalacje wykorzystywane przez zamawiającego 
w innych częściach budynku, a przebiegających przez teren budowy. 
Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone 
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia tych instalacji i urządzeń, Wykonawca ma 
obowiązek poinformować Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy i uzgodnić termin 
wyłączenia i przeniesienia tych instalacji. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych 
urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, 
która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegających przez teren budowy. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

     W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.  
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony 
środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek 
występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników 
powodowanych jego działalnością.  
Prace wykonywane będą w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciążliwe ze względu na hałas 
(takie jak np. przekucia, rozbiórki, itp.), zapylenie muszą być wykonywane w godzinach uzgodnionych 
z przedstawicielem użytkownika budynku. 
     Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości w obrębie i sąsiedztwie prowadzonych prac. 
Na każde żądanie Inspektora Nadzoru wykonawca niezwłocznie usunie zabrudzenia powstałe na 
skutek jego działalności. 

2.2.6. Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia. 

      Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie               
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.                 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa 
i zdrowia, wykonawca sporządzi plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „planem bioz”). 
Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 



 
Strona 6 

 

Wykonawcą będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe             
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 
budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych 
znajdujących się w obrębie terenu budowy. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie           
z przepisami przeciwpożarowymi, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie 
realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, 
np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne 
dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.  

2.2.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

    Za wszelkie szkody poczynione na skutek działania wykonawcy osobom trzecim odpowiada 
wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

2.3. Projekt organizacji robót wraz z towarzysz ącymi dokumentami  

2.3.1. Przygotowanie dokumentów wchodz ących w skład projektu organizacji robót  

     Przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, wykonawca jest zobowiązany 
do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru do akceptacji następujących dokumentów:  
1) szczegółowy harmonogram robót,  
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
3) program zapewnienia jakości.  

2.3.2. Program zapewnienia bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  

     W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów 
i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru, program zapewnienia 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, aby personel nie pracował w 
warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

2.3.3. Program zapewnienia jako ści. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu przygotuje program 
zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia 
jakości będzie zawierał:  
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu i przechowywania na budowie,  
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek, itp.) 

prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom umowy. 

2.4. Dokumenty budowy.  

2.4.1. Książka obmiaru robót. 

     Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco 
i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym 
przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 
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2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy  

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 dokumenty budowy zawierają też:  
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy, 
b) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 
c) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno- prawne, 
d) Instrukcje Inspektora Nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 
e) Protokoły odbioru robót, 
f) Opinie ekspertów i konsultantów, 
g) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy. 

    Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie ze 
stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu 
Inspektora Nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na 
każde żądanie. 

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawc ę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne  

   W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany 
do dostarczania na polecenie Inspektora Nadzoru następujących dokumentów:  

1. Rysunki robocze  
2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania  
3. Dokumentacja powykonawcza  
4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane powinny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność      

z dokumentarni wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające 
stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez wykonawcę.  

2.5.2. Rysunki robocze. 

    Elementy, urządzenia i materiały, dla których Inspektor Nadzoru wyda polecenie przedłożenia 
wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani instalowane dopóki nie otrzyma 
on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. 
Inspektor Nadzoru sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania 
i w żadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w nich 
zawarte. 
Inspektor Nadzoru zajmie się przedłożonymi materiałami możliwie jak najszybciej, zatwierdzi                 
i przekaże je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwłoka wynikająca z ewentualnej 
konieczności ponownego, składania dokumentów nie powoduje przedłużenia terminów określonych 
w umowie. 
Dostarczanie rysunków roboczych elementów i urządzeń współzależnych ze sobą, należy 
koordynować w taki sposób, aby Inspektor Nadzoru otrzymał wszystkie rysunki na czas tak, żeby mógł 
poza przeanalizowaniem poszczególnych elementów, dokonać przeglądu ich wzajemnych powiązań. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie niezbędne 
informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu wykonawczego                
i szczegółowych specyfikacji technicznych. Składanym dokumentom każdorazowo powinno 
towarzyszyć pismo przewodnie, zawierające następujące informacje: 

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

materiał lub element, 
8. Data przekazania. 
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O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą przez wykonawcę, 
który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny 
uzgodniony sposób, że sprawdził on (wykonawca) je i zatwierdził oraz, że roboty w nich 
przedstawione są zgodne z warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów 
i powiązań z wszelkimi innymi elementarni. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, może 
wymagać akceptacji składanych dokumentów przez nadzór autorski. 

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza. 

    Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian              
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na 
komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać Inspektorowi 
Nadzoru aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu 
dokonania ich przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie 
przekazany zarządzającemu realizacją umowy. 

2.5.4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urz ądzeń. 

    Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji           
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, 
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 
dostarczenia urządzenia lub systemu.  
Każda instrukcja powinna zawierać m.in. następujące informacje: 

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

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

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

17. Wykaz zalecanych części zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najbliższego 
przedstawiciela producenta, 

18. Wykaz ustawień przekaźników elektrycznych oraz nastawień przełączników sterujących 
i alarmowych, 

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

Załączenie dokumentów zawartych w poz. od 5 do 19, konieczne jest tylko w przypadku, gdy 
producent urządzenia lub systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach 
dostarczanych w momencie zakupu. 
Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów sterujących, akcesoriów       
i elementów dodatkowych. 

3. Zarządzający realizacj ą umowy. 

     Funkcję zarządzającego realizacją umowy obejmuje Inspektor Nadzoru. W ramach posiadanego 
umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie poprzez 
sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami 
warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego, wyznacza branżowych inspektorów nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie 
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przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich polecenia mają moc poleceń 
wydawanych przez Inspektora Nadzoru. 

4. Materiały i urz ądzenia  

4.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń. 

     Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych 
wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich 
materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Inspektora Nadzoru udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 
włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania 
tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru wszystkich wymaganych 
dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie 
koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy.  

4.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń. 

    Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Inspektora Nadzoru jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego 
własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. W 
czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Inspektora Nadzoru realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:  
a) W trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez 

wykonawcę, 
b) Inspektora Nadzoru będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są 

wbudowywane i składowane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3. Atesty materiałów i urz ądzeń.  

    W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, Inspektor Nadzoru może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę Inspektorowi Nadzoru.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważną legalizację, mogą być badane przez Inspektora 
Nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

4.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom umowy. 

     Materiały uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli Inspektor 
Nadzoru pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one 
pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Inspektora 
Nadzoru. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on 
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zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 
i niezapłacone.  

4.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urz ądzeń. 

     Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności 
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być 
dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane poza 
obrębem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy, 
w miejscach zapewnionych przez wykonawcę.  
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem.  

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych. 

     Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru  na 1 tydzień przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez Inspektora 
Nadzoru. Wybrany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru zamienny typ materiału lub urządzenia 
nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez ponownej akceptacji Inspektora Nadzoru.  

5. Sprzęt. 

      Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko oraz pozostałą część budynku 
i otaczającego go terenu. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz 
powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować 
prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany           
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania.  
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez Inspektora Nadzoru. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

6. Transport  

     Liczba i rodzaje środków transportu powinny zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 
wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Wykonawca 
dostosuje rodzaj środków transportu do ograniczeń wynikających z kształtu i wymiarów dojazdu na 
dziedziniec budynku. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy 
na polecenie Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  
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7.   Roboty tymczasowe i towarzysz ące 
      W trakcie realizacji robót wykonawca ma obowiązek wykonania wszystkich robót: 
 
 7.1  Tymczasowych, tj. słu żących wykonaniu robót podstawowych, takich jak : 
         - transport technologiczny na terenie budowy 
         - montaż i demontaż rusztowań wewnętrznych 
         - montaż i demontaż drabin 
         - zabezpieczenie podłóg 
         - utrzymanie czystości, w tym bieżący wywóz odpadów i gruzu 
         - wygrodzenie miejsc prowadzenia prac 
 
 7.2  Towarzysz ących realizacji zadania podstawowego, a w szczególn ości: 
        -  Sprawdzenia i pomiary obwodów elektrycznych 
        -  Sprawdzenia samoczynnego wyłączania zasilania 
        -  Badania i pomiary instalacji uziemiającej 
        -  Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego  
        -  Uruchomienie i pomiary linii dozorowych 
        -  Testowanie systemu alarmowego 
        -  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych miedzianych 
        -  Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych światłowodowych 
        -  Szkolenie personelu Zamawiającego 
        -  Wykonanie dokumentacji powykonawczej 

8.Kontrola jako ści robót. 

8.1 Zasady kontroli jako ści robót. 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie 
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w normach i wytycznych.  

8.2 Pobieranie próbek.  

    Próbki do badań będą z zasady 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 musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego zlecenie 
wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający.  

8.3 Badania i pomiary. 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
Inspektor Nadzoru będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z wymaganiami 
szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie pomiarów własnych i dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie 
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek zostaną poniesione przez wykonawcę.  
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9. Obmiary robót  

9.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

    Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 
przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych,    
a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym 
w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych            
w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia 
wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg stanu 
faktycznego.  
Obmiary będą prowadzone wg zasad podanych w „Założeniach do kosztorysowania” zawartych           
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.  

9.2 Urządzenia i sprz ęt pomiarowy  

     Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót              
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących i kalibracji, to wykonawca musi posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie,           
w całym okresie trwania robót.  
Czas przeprowadzania obmiaru.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych 
w celu dokonywania płatności na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez 
wykonawcę i Inspektora Nadzoru.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także 
w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.  

10.   Odbiory robót i podstawy płatno ści. 

10.1 Rodzaje odbiorów. 

Zamawiający przeprowadzi n/w odbiory: 
- odbiory robót ulegających zakryciu lub zanikających, 
- odbiory instalacji i urządzeń technicznych, 
- odbiory częściowe, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór po okresie rękojmi, 
- odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

10.1.1 Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących. 

     Wykonawca każdorazowo poinformuje Inspektora Nadzoru o wystąpieniu robót zanikających lub 
ulegających zakryciu. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres odbioru i jego termin. Uwagi 
dotyczące odbieranego zakresu wpisane zostaną do Dziennika Robót. W przypadku, gdy wykonawca 
nie zawiadomi o wystąpieniu robót ulegających zakryciu lub zanikających, a postęp prac uniemożliwi 
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Inspektor Nadzoru ma prawo nakazać wykonawcy odkrycie 
nieodebranych elementów na koszt wykonawcy. 

10.1.2 Odbiory cz ęściowe. 

    Inspektor Nadzoru na wniosek wykonawcy dokona odbioru części robót, które wykonawca zamierza 
rozliczyć osobną fakturą. Inspektor Nadzoru uzgodni z wykonawcą zakres odbioru i jego termin. 
Odbiór polegać będzie na stwierdzeniu prawidłowości wykonania prac i ich zakresu. Uwagi dotyczące 
odbieranego zakresu wpisane zostaną do Dziennika Budowy. Podpisany protokół częściowego 
odbioru robót stanowi podstawę do wystawienia faktury przejściowej. 

10.1.3 Odbiór ko ńcowy. 

     Odbiór końcowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.  
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10.1.3.1 Odbiór jako ściowy. 

Odbiór jakościowy prac nastąpi w oparciu o szczegółowe specyfikacja techniczne, opisy 
załączone w dokumentacji projektowej, obowiązujące normy budowlane (a w przypadku ich braku w 
oparciu o karty technologiczne producentów materiałów i urządzeń) określające sposób wykonywania 
prac oraz dopuszczalne tolerancje i odchyłki. W przypadku stwierdzenia usterek lub odstępstw, 
inwestor wyznaczy dodatkowy termin ich usunięcia określony w umowie. W przypadku nieusunięcia 
przez wykonawcę usterek i odstępstw w tym terminie, inwestor zacznie naliczać kary umowne za 
nieterminową realizację prac. 

10.1.3.2 Odbiór ilo ściowy. 

     Odbiór ilościowy robót będzie podstawą do ustalenia wartości zrealizowanych przez wykonawcę 
prac. Wykonawca przedstawi inwestorowi książkę obmiaru robót. Po jej sprawdzeniu przez inwestora, 
wykonawca na podstawie książki obmiaru sporządzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony 
i zatwierdzony kosztorys powykonawczy będzie podstawą do wystawienia faktury. 

10.1.4 Odbiór po okresie r ękojmi. 

     Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w okresie rękojmi. 
Przed upłynięciem okresu rękojmi, zamawiający zorganizuje i przeprowadzi odbiór „po okresie 
rękojmi”. Zastrzeżenia i uwagi wynikłe w trakcie odbioru zostaną spisane w „protokole odbioru po 
okresie rękojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole. 

10.1.5 Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 

      Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad zaistniałych w okresie gwarancji. 

10.1.6 Dokumenty do odbioru ko ńcowego. 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować 
następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą sporządzoną zgodnie z p. 2.5.4., 
2. Wyniki pomiarów i badań laboratoryjnych, 
3. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 

znak bezpieczeństwa, 
4. Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących. 

10.2 Płatno ści. 

Terminy i formy płatności zostaną określone w umowie.  

11 Przepisy zwi ązane. 

11.1 Normy i normatywy. 

     Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami 
i normatywami.  
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione 
w punkcie 10 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

11.2   Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł           
i wytycznych w trakcie realizacji robót. Najważniejsze z nich to:  

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz                     
z późniejszymi zmianami 

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
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3. Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9 1istopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157), 

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami, 

5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej I Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.          
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych 
metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48), 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953). 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa          
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401). 

 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za 
spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do Używanych opatentowanych urządzeń lub 
metod. Będzie informował Inspektora Nadzoru o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając 
kopie atestów i innych wymaganych świadectw.  
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B.1 Roboty w zakresie okładziny tynkowej  

 

1.  Wstęp 
1.1  Przedmiot SST 
    Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i  odbioru robót 
tynkarskich. 
1.1 Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót tynkarskich          
i  obejmują:  
• Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na ścianach  
• Wykonanie tynków cementowo - wapiennych kategorii III na sufitach i sklepieniach  
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót  
1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Do wykonania robót tynkarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
• Piasek odpowiadający wymaganiom normowym (bez domieszek organicznych ) 
• Woda zarobowa – odpowiadająca wymogom wody wodociągowej. 
• Cement portlandzki marki 35 bez domieszek 
• Ciasto wapienne  
 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót tynkarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Betoniarka wolnospadowa  elektryczna 
• Wyciąg jednomasztowy 
• Łaty tynkarskie , kielnie , pace styropianowe i filcowe 
Sprzęt stosowany do robót tynkarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
Cement i wapno należy przywieźć na budowę w fabrycznych workach , środkami transportu 
umożliwiającymi rozładunek mechaniczny , piasek samochodami samowyładowczymi. 
 
5. Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się         
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót  budowlanych .  
Zakres wykonywania robót objętych SST 
• Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie roboty murowe , 

roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe . 
• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że   w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej O°C. Dopuszcza się wykonywanie tynków w niższych 
temperaturach przy zastosowaniu środków zabezpieczających, zgodnie z wytycznymi ITB 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonywane tynki cementowo-wapienne    w czasie 
wiązania i twardnienia tj. około 1 tygodnia należy zwilżać wodą. 

• Przygotowanie podłoża murowego polega na pozostawieniu nie zapełnionych zaprawą spoin na 
głębokość 10-15 mm od lica muru bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże oczyścić z kurzu, 
usunąć plamy np. z rdzy i substancji tłustych, a nadmiernie suchą powierzchnię zwilżyć wodą 

• Tynk dwuwarstwowy powinien składać się z obrzutki i narzutu rodzaj obrzutki uzależniony jest od 
podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na gładko. 

• Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę 
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• Obrzutkę na podłożach ceramicznych należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1   o konsystencji 
odpowiadającej 10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego  o grubości 3-4mm 

• Narzut wierzchni należy nanosić po związaniu obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
wyrównywania należy warstwę wierzchnią narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. 

• Na narzut stosować zaprawę cementowo-wapienną 1:2:10. Zaparwa powinna mieć konsystencję 
odpowiadająca 7-10 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Na zakończenie pracy tynkarskiej 
zacierać narzut packą  filcową. 

 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania tynków powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacja techniczną 
• Kontrola jakości zaprawy cementowo-wapiennej 
• Kontrola jakości wykonanych robót tynkarskich 
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami tynkarskimi jest m2 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy odebrać przygotowanie podłoża  
Zasady odbioru tynków 
• Ukształtowania powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją  techniczną 
• Dopuszczalne odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 

(dla tynku kat III ) nie większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 2 metrowej łaty 
kontrolnej 

• Nie większe niż 2mm na 1m, ale nie większe niż 4mm w pomieszczeniach do 3.5m wysokości  
• Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji nie większe niż 3 

mm na 1m 
• Nie dopuszcza się żadnych wyprysków i spęcznień na powierzchni tynku ani trwałych śladów 

zacieków 
• Nie dopuszcza się pęknięć powierzchni tynków 
• Nie dopuszcza się wykwitów w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 

soli przenikających z podłoża  
• Nie dopuszcza się odstawania, odparzeń i pęcherzy powstałych na skutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża 
Poszczególne etapy robót tynkarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt    
w terminie ustalonym  z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                  
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą  i przedstawić je do ponownego odbioru. 
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9.  Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 

11-12/72 poz139 
• PN-72/8841-18 Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych, Wymagania w zakresie 

wykonania i badania przy odbiorze 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 

(aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania tynków wewnętrznych 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów 
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B.2  Roboty malarskie  

 

1.  Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania  i odbioru robót  
malarskich. 
1.2.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2    Materiały 
Do wykonania robót malarskich określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów : 
• Farby akrylowe ogólnego stosowania – białe 
• Farby akrylowe ogólnego stosowania – kolory pastelowe 
• Farby olejne lub ftalowe podkładowe z połyskiem 
• Farby olejne lub ftalowe nawierzchniowe z połyskiem 
• Materiały gruntujące akrylowe 
• Środki czyszczące i odtłuszczające 
• Gips szpachlowy 
• Preparaty i płyny myjące  
 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót malarskich przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Wałki malarskie , pędzle , szpachelki , drabiny, rusztowania , pojemniki na farby itp.  
• Wyciąg jednomasztowy 
• Pace stalowe ze stali nierdzewnej 
Sprzęt stosowany do robót malarskich  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
Wszystkie farby dostarczyć na budowę w szczelnie zamkniętych , oryginalnych opakowania 
producenta. 
Środki czyszczące i gruntujące – tak jak farby. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji. 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się       
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych.  
5.1   Zakres wykonywanych robót objętych SST 
Malowanie ścian i sufitów 
• Przygotowanie podłoża – zmycie powierzchni 
• Naprawa uszkodzonych powierzchni – szpachlowanie 
• Gruntowanie podłoża  
• Dwukrotne malowanie farbami ścian i sufitów ( rodzaje i kolory farb wg pkt 1.2) 
 Roboty malarskie wykonać na podłożach odpowiednio przygotowanych. 
• Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie szlifowanie i gruntowanie. Do robót 
malarskich przystąpić dopiero po wyschnięciu tynków i miejsc naprawianych. 

• Wilgotność powierzchni tynkowych pod malowanie – dla farby emulsyjnej nie większa niż 4% . 
• Pierwsze malowanie wewnątrz budynku wykonać dopiero po całkowitym ukończeniu robót 

budowlanych i instalacyjnych, wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe. 
• Drugie malowanie wykonać po osadzeniu „białego montażu” i po ułożeniu posadzek . 
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• Tynki przeznaczone pod malowanie powinny spełniać następujące wymagania techniczne. 
-  przygotowanie powierzchni jw. 
- w/w powierzchnie należy oczyścić od zanieczyszczeń mechanicznych i chemicznych  
• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 
• W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych. 
• Powłoki wykonane z farb powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących                   

i dezynfekcyjnych , odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. 
Malowanie grzejników 
• Przygotowanie podłoża – oczyszczenie i zmatowienie podłoża 
• Szpachlowanie ubytków 
• Dwukrotne malowanie farbami olejnymi 
• Przed przystąpieniem do malowania wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczona do 

malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie. Do robót malarskich 
przystąpić dopiero po wyschnięciu powierzchni oczyszczanych 

• Roboty malarskie należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C 
• W czasie wykonywania robót malarskich należy dokonywać kontroli międzyfazowych. 
• Drugą warstwę nanieść po całkowitym wyschnięciu pierwszej warstwy. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania prac malarskich  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
nadzór Inwestorski.  
Kontrola powinna obejmować: 
• Jakość przygotowania podłoży 
• Jakość użytych materiałów. 
• Jakość wykonanych wymalowań . 
Powierzchnie po malowaniu nie mogą posiadać przebarwień , zacieków i wykwitów. 
Materiały przeznaczone do wykonania prac muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Jednostka obmiarową robót zwianych z pracami malarskimi  są: 
• dla powłok malarskich na tynkach                                        m2 
• dla powłok malarskich na grzejnikach                                  m2 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac malarskich należy odebrać przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót malarskich powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt    
w terminie ustalonym  z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                  
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.  
 
9.  Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• PN-69/B-10285 Roboty malarskie  budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach 

bezwonnych. 
• PN-69/B-10280 Roboty malarskie  budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-  montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące) 
• Przepisy bhp przy robotach malarskich 
• Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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B.3  Okładziny posadzek  

1  Wstęp 
1.1   Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych, podłóg  wykładzinami PCV. 
1.2   Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych         
z : 
okładaniem   podłóg  wykładzinami   i  obejmuj ą: 
•  Oczyszczenie podłoża  
•  Gruntowanie podłoża 
•  Wykonanie wylewki samopoziomującej 
•  Gruntowanie wylewki 
•  Ułożenie i przyklejenie wykładziny PCV 
Cyklinowaniem parkietów i obejmuj ą: 
• Cyklinowanie parkietów 
• Uzupełnienie ubytków ( szpachlowanie) 
• Trzykrotne lakierowanie 
Renowacj ą terazzo i obejmuj ą: 
• Szlifowanie posadzek kamieniem szlifierskim 
• Oczyszczenie posadzek z kurzu i pyłu 
• Zmycie posadzek 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót . 
1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
•  Wykładzina PCV homogeniczna 
Grubość  -  min 2 mm 
Grubość warstwy użytkowej – min 2mm ( wykładzina homogeniczna) 
Ścieralność - < 0.07 mm 
Klasyfikacja ogniowa – produkt trudno zapalny 
Odporna na zarysowania 
• Grunt akrylowy 
• Klej do wykładzin 
• Lakier do parkierów  
 
3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót okładzinowych  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Mieszarka ręczna do zapraw  
• Wyciąg jednomasztowy 
• Szlifierka do kamienia 
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny  i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5. Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji 
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Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się       
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  
5.1   Zakres wykonywanych prac 
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych.  Prace należy  wykonywać  
pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu o szczegółowe instrukcje producenta. 
Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą. Poczekać na wyschnięcie gruntu.  
Montaż wykładzin 
Pierwszym krokiem jest przygotowanie podłoża. Należy się upewnić, że jest ono suche, twarde                     
i gładkie. Powierzchnia powinna być wyszlifowana i odkurzona. 
Przed rozpoczęciem pracy należy przygotować plan instalacji.  
Materiały oraz pomieszczenie, w którym zostanie położona wykładzina powinny aklimatyzować się 
przynajmniej przez jedną noc w temperaturze otoczenia 
Klejenie 
Wykładzinę należy kłaść na ciągle mokry klej i dokładnie docisnąć do podłoża, zwłaszcza na 
brzegach. Następnie przy pomocy walca należy walcować powierzchnię najpierw wszerz, a potem 
wzdłuż arkusza oraz usunąć nadmiar kleju. 
Po instalacji należy się upewnić, że pomieszczenie jest dobrze wietrzone.  
Wykładziny należy położyć z bezspoinowym wywinięciem na ściany do wysokości 10cm ( cokoliki)  
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
• Jakość użytych materiałów 
• Kompletność wykonanych prac  
• Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową  jest m2 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie  i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt     
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                  
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu.  W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
9. Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 

(aktualnie obowiązujące) 
2. Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych 
3. Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
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B.4  Instalowanie okien 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  demontażu 

stolarki okieenej. 

1.2  Zakres robót obj ętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące demontażu stolarki okiennej 

drewnianej i  obejmują: 

1. Demontaż istniejących okien w lukarnach – 2szt. 

2. Zniesienie z poddasza na parter budynku 

3. Wyniesienie na zewnątrz i wywóz ( utylizację) 

Zdemontowana stolarka okienna musi zostać poddana utylizacji, nie wolno jej palić na terenie budowy 

i w żadnym innym miejscu. 

Czas przystąpienia do demontażu okien należy uzgodnić z wykonawcą instalacji wentylacji,                    

i przystąpić do ich demontażu bezpośrednio przed montażem czerpni i wyrzutni instalacji wentylacji. 
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B.5  Konstrukcje stalowe 

 

1. Wstęp 
1.1. Rodzaj robót: 
Wykonanie konstrukcji stalowych stropów na dziedzińcu wewnętrznym i konstrukcji antresoli 
1.2. Roboty przygotowawcze 
Transporty zewnętrzny 
1.  Konstrukcja przed wysyłką z wytwórni powinna być protokólarlnie odebrana przez zamawiającego 

w obecności wykonawcy montażu na podstawie odbioru ostatecznego. 
2.  Konstrukcja powinna być wysyłana w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu.  
3.  Konstrukcja przed wysyłką powinna być zabezpieczona przed korozją. 
4. Przy transporcie koleją lub środkami drogowymi należy dostosować się do ograniczeń 

wymiarowych narzuconych głównie zdolnościami załadunkowymi środków transportowych. 
Składowanie  konstrukcji, maszyn i urządzeń. 
1. Konstrukcje, maszyny i urządzenia dowiezione do składowiska powinny być wyładowywane 
żurawiami. 

2. Do wyładunku elementów lżejszych można użyć wciągarek, dźwigników, podnośników                      
i przyciągarek szczękowych. 

3.  Przeciąganie nie zabezpieczonych elementów bezpośrednio po podłożu jest niedopuszczalne. 
  Wykonywanie napraw na placu budowy. 
Miejscowe odkształcenia konstrukcji, jak zagięcia kształtowników, wypukłości blach należy usuwać 
przez podgrzewanie i stosowanie nacisku prasy lub uderzeń młotka. Odkształcony element należy 
podgrzewać od strony wypukłej na powierzchni 2 razy większej od odkształconego obszaru. 
  Transport wewnętrzny – załadunek i wyładunek 
Urządzenia transportowe stosowane w transporcie wewnętrznym i przeładunkach powinny być 
sprawne oraz bezpieczne. 
  Dojścia, pomosty i gniazda montażowe. 
Do składowanej konstrukcji i do miejsca montażu powinny być wyznaczone dojścia w miejscach 
zapewniających bezpieczeństwo. 
 
1.3. Operacje i czynno ści monta żowe 
Segregacja i przemieszczanie elementów warsztatowych na stół montażowy 
1. Segregacja elementów, które kolejno będą pobierane do montażu, powinna być prowadzana od 

razu po nadejściu pierwszych transportów konstrukcji. 
2. Elementy jednego rodzaju należy składać w jednym miejscu, dbając o wyeksponowanie ich 

numeracji. 
 
Scalenie elementów 
1. Scalanie elementów w podzespół lub w blok konstrukcji i wykonywanie styków montażowych przy 

scalaniu powinno odbywać się na podstawie projektu technologii montażu, a połączenie elementów    
w podzespół i blok na podstawie projektu konstrukcji. 

2. Elementy stanowiące części podzespołu i blok należy sprawdzić pod względem istnienia uszkodzeń 
konstrukcji i powłoki antykorozyjnej. Wykryte uszkodzenia należy usunąć, styki oczyścić. 

 
Podwieszenie ładunku 
1. Przed podniesieniem elementu lub podzespołu należy skontrolować gotowość styków do 

sprawnego połączenia z uprzednio zmontowaną konstrukcją lub posadowienia na fundamencie. 
2.  Należy sprawdzić poprawność zamontowania zawiesia do haka dźwignicy i do konstrukcji, aby nie 

spowodować deformacji podnoszonej konstrukcji ani nie dopuścić do wysunięcia się zawiesia         
z gardzieli haka. 

 
Docelowe przemieszczanie elementów, podzespołów i bloków montażowych 
1. Przemieszczenia w kierunku poziomym i pionowym powinny odbywać się powolnym ruchem 

jednostajnym, bez nagłych zrywów i nagłych zahamowań. 
2.  W czasie podnoszenia elementów lub podzespołu należy zapewnić, aby wznoszenie było 

dokładnie pionowe i aby nie nastąpiło zaczepienie o uprzednio zamontowaną konstrukcję. 
 
1.4. Zabezpieczenie przed korozj ą i ogniem. 
Warunki wykonania zabezpieczeń. 
1. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne i ogniochronne powinny być wykonane zgodnie z I tomem 
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WTWiO, z uwzględnieniem wymagań dodatkowych, określonych w niniejszym tomie. 
2. Wysyłane na budowę elementy konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone w zakładzie 

wytwórczym przed korozją (powłokami malarskimi, metalowymi lub metalowo-malarskimi) lub 
przed ogniem zgodnie z wymaganiami dokumentacji technicznej uwzględniającej przewidywany 
okres składowania. 

3. Po otrzymaniu konstrukcji zamawiający powinien niezwłocznie naprawić powłoki uszkodzone           
w czasie transportu i przeładunków przez usunięcie powłok zniszczonych, miejscowe oczyszczenie 
powierzchni oraz uzupełnienie powłok. 
 
1.5  Odbiór techniczny zabezpiecze ń. 
1. Odbiór techniczny zabezpieczeń przeciwkorozyjnych i ogniochronnych powinien być prze-

prowadzony zgodnie z t. I WTWiO z uwzględnieniem postanowień dodatkowych, określonych         
w niniejszym tomie WTWiO. 

2. Podczas montażu, w procesie zabezpieczenia konstrukcji stalowych powłokami malarskimi 
przeciwkorozyjnymi i ogniochronnymi odbiorowi technicznemu podlegają: 

a) materiały, 
b) przygotowanie powierzchni, 
c) wygląd zewnętrzny powłok, 
d) wyschnięcie powłok, 
e) grubość pokrycia. 
 
1.6. Kontrola jako ści i odbiory robót monta żowych 
1. Kontrola techniczna, zwana też krótko kontrolą, jest oceną wykonania robót montażowych uzyskaną 
przez porównanie jakości ich wykonania z jakością wymaganą. 
2. Odbiór techniczny, zwany też dalej odbiorem, jest zinstytucjonalizowaną kontrolą techniczną, tzn. 
przeprowadzaną według określonych reguł formalnych. Realizacja kontroli jakości wykonania robót 
wymaga określenia podmiotu kontroli, przedmiotu kontroli oraz wymaganego poziomu jakości 
wykonania. 
3.   W ramach kontroli jakości wykonania produkcji montażowej mogą występować: 
- kontrole bieżące, 
- odbiory placu budowy, 
- odbiory konstrukcji przed montażem, 
- odbiory częściowe, 
- odbiory specjalne, 
- odbiory końcowe. 
 
1.7  Przepisy zwi ązane 
 
PN-74/C-81515.    Wyroby lakierowe. Nieniszczące pomiary grubości powłok. 
PN-83/C-81545.    Wyroby lakierowe. Pomiar grubości mokrych warstw. 
PN-70/H-97050.   Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do ma-

lowania. 
PN-71/H-97053.    Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
PN-79/H-97070.    Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne 
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B.6  Instalowanie drzwi  

 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru  montażu 
stolarki drzwiowej. 
1.2  Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące montażu stolarki drzwiowej 
drewnianej i  obejmują: 
1  Wykonanie stolarki drzwiowej na indywidualne zamówienie ( na wzór drzwi istniejących) 
2. Dostawę na plac budowy 
3. Montaż ościeżnic 
4. Montaż skrzydeł  
5. Montaż zamków i klamek 
6. Regulację i dopasowanie skrzydeł 
1.3  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
Ościeżnice montowane w gotowych otworach drzwiowych – montaż wykonać przed tynkowaniem         
i malowaniem ścian 
 
2  Materiały 
Do wykonania robót montażowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
Drzwi płytowe 
Konstrukcja 
Ościeżnica drewniana o regulowanej szerokości. 
Ramiak z drewna iglastego wypełniony płycinami drewnianymi z drewna iglastego. 
Elementy drewniane wykonane z drewna klejonego. 
Kolorystyka 
Malowane ciśnieniowe lakierobejcą. 
Okucia  
Skrzydła wyposażone w zamek jednopunktowy wpuszczany , rozstaw 72 mm , na wkładkę patentową. 
Klamki stalowe lakierowane na kolor brazowy 

3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Do wykonania robót związanych z montażem  drzwi   przewiduje się wykorzystanie następującego 
sprzętu: 
Sprzęt do systemowego montażu tj. (wiertarki , wkrętarki , poziomice , piony traserskie itp.) 
Sprzęt stosowany do robót montażowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4.  Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego.  
Ościeżnice i skrzydła drzwiowe podczas transportu muszą być opakowane  w opakowania fabryczne 
producenta , skrzydła drzwiowe zaopatrzone w narożniki ochronne ( np. plastykowe ) 
Okucia , zamki i klucze dostarczyć na budowę w opakowaniach fabrycznych. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się        
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  
5.1  Zakres wykonywanych prac 
• Wytrasowanie  miejsc montażu 
• Ustawienie ościeżnic (dopuszczalne odchyłki od pionu i poziomu – max 2mm na 1m wysokości 
ościeżnicy  jednak nie więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy. 
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• Sprawdzenie działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
• Zamocowanie ościeżnicy do muru kotwami stalowymi ø10x100 wkręcanymi ( po trzy sztuki na 

elementach pionowych ościeżnicy i dwa na elemencie poziomym – do nadproża )  
• Zamurowaniu kotew ościeżnic w spoinach wznoszonych murów – ościeżnice stalowe 
• Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanową oraz obcięcie jej nadmiaru po 

całkowitym wyschnięciu  
• Montaż skrzydeł – po wykończeniu pomieszczeń 
• Montaż okuć tj. klamek , rozetek , zamków wpuszczanych wielozastawkowych  
                         
6  Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania montażu drzwi  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru..  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych ( elementy systemowe) 
• Kontrolę wykonania drzwi   zgodnie z przedmiotowymi normami  i przepisami . 
• Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone  do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostkami obmiarowymi  robót zwianych z montażem  drzwi   jest :    m2 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji 
Poszczególne etapy robót montażowych  drzwi  powinny być odebranie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę 
Robót do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt    w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                    
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
9.  Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
-   Przepisy bhp przy robotach pt. „demontaż istniejącej stolarki okiennej i osadzenie stolarki okiennej” 
-   Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów. 
-  Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa, 
-  Opisy  techniczne  i  instrukcje  producentów, 
-  PN-B-02151-3:1999 – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów 
budowlanych. Wymagania, 

- PN-EN ISO 717-1:1999  - Akustyka – Ocena izolacyjności akustycznej  w budynkach i izolacyjności 
akustycznej elementów budowlanych – Izolacyjność od dźwięków powietrznych, 

-   PN-92/B-94050/02 - Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i badania, 
- PN-B-10085:1988 - Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.  

Wymagania i badania, 
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B 7  Roboty murowe  

1.   Wstęp 
1.1  Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych. 
1.2   Zakres robót objętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót murowych , które 
obejmują : 
• Murowanie ścian  
• Montaż nadproży 
• Wykonanie ścian działowych z GKF 
• Wykonanie zabudowy skosów i sufitów z GKF 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie i demontaż pomostów roboczych do wykonania robót 
murowych. 
 
2.  Materiały 
Do wykonania robót murowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów: 
• Bloczki silikatowe gr. 8cm 
• Bloczki silikatowe gr. 18cm 
• Zaprawa cementowo - wapienna marki 12 
• Nadproża L19 
• Woda zarobowa 
• Stelaż metalowy  
• Płyty GKBF 15mm 
• Wełna mineralna półtwarda gr. 10cm 
• Folia izolacyjna paroprzepuszczalna 
 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji. 
Do wykonania robót murowych przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
• Betoniarki wolnospadowe elektryczne 150-250dcm3 

• Wyciąg jednomasztowy o udźwigu do 0,5t 
• Ręczne narzędzia murarskie ( kielnie , młotki , kastry , piony , poziomnice) 
Sprzęt stosowany do robót murowych  powinien być sprawny i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
Materiał należy przywieźć na budowę w paletach producenta – pustaki silikatowe 
Cement i wapno workowane , piasek luzem 
 
5. Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się        
w pobliżu miejsca (strefy) prac ,  zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  
Roboty murowe z silikatu 
Elementy silikatowe układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 
cegłą suchą zwłaszcza w okresie letnim należy cegły przed ułożeniem w murze polewać wodą. 
Konstrukcje murowe mogą być wykonywane tylko przy temp. powyżej 0 ºC. 
W  murach  należy przyjmować grubość normową spoiny :  
- 12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm        

a minimalna 10 mm  
- 10 mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm        

a minimalna 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą .  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać spoin zaprawą  na głębokość 5-10  
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Roboty z G-K 
Pomieszczenie może być wyłożone płytami dopiero wtedy, gdy jest ono dokładnie osuszone i gdy 
zakończone są wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie . 
Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny być ukończone przed montażem konstrukcji GK. 
Podczas montażu temperatura wewnątrz pomieszczenia nie powinna być niższa niż 15º C aby 
umożliwić właściwe warunki pracy.  
Mocowanie sufitów i skosów gładkich z płyt gipsowo-kartonowych wykonać  standardowo dla powłoki 
z podwójnej płyty GKF gr.15mm. 
Profile przyścienne mocować do ściany za pomocą kołków szybkiego montażu ø6x60 (co 60 cm) , 
profile sufitowe łączyć z przyściennymi wkrętami samogwintującymi 9mm (po dwa wkręty na 
połączenie) . Profile główne należy mocować do konstrukcji drewnianej za pośrednictwem esów.  
Po zmontowaniu konstrukcji stalowej należy przykryć ją szczelnie izolacją z folii grubej. Zakłady folii 
minimum 30 cm , wszystkie miejsca łączenia folii należy skleić taśmą samoprzylepną,  w miejscu 
styku ze ścianami pionowymi folię wywinąć na ścianę . 
Cięcie płyt: za pomocą noża zarysowuje się licową stronę płyty tak, by karton był przecięty. Po 
załamaniu płyty zostaje przecięty karton od spodu. 
Płyty montować do konstrukcji wkrętami do GK 35 mm w rozstawie co 30 cm. 
Szpachlowanie: fugi wypełnić masą szpachlową. Na świeżą masę położyć taśmę spoinową i bez 
powtórnego nanoszenia masy szpachlowej docisnąć ją za pomocą pacy do fugi.  
Po związaniu masy szpachlowej nałożyć warstwę wyrównawczą i przeszlifować. 
Bruzdy instalacyjne  
- Bruzdy instalacyjne należy wykuć narzędziami ręcznymi, nacinając ścianę po  krawędziach                   
i odkuwając fragmenty cegieł ręcznie lub z użyciem elektrycznej młoto-wiertarki. 
- Przejścia przez stropy należy wykonać poprzez przewiercenie otwornicą diamentową otworów              
o wielkości zbliżonej do wymaganego otworu ( po 2 szt. otworu wierconego na 1 przejście 
instalacyjne) , a następnie dokucie powstałych otworów ręcznie lub z użyciem elektrycznej młoto-
wiertarki do żądanej wielkości. 
 
6.Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne. 
Poszczególne etapy wykonania uzupełnienia ścian  powinny być odebrane i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy. 
Kontrola powinna obejmować: 
• Kontrolę elementów składowych ( bloczki silikatowe , nadproża , zaprawa) 
• Kontrolę wykonania murów zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami   
• Kontrole wykonania murów zgodnie z Dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do budowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów oraz 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
Tolerancje wykonania 
Wymagania ogólne 
Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne.  
Jeśli  w ustaleniach projektowych wymagania dotyczące tolerancji nie są podane, stosuje się klasę 
N1. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku wykonywania elementów szczególnie istotnych   
punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych konsekwencjach zniszczenia oraz zależności 
od specyfiki wymagań związanych z użytkowaniem lub wykonaniem obiektu. 
W odniesieniu do powyższych zapisów ustala się , że roboty murowe należy wykonać w klasie N1. 
Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna wynosić 1mm.  
Odchylenia poziome wzdłuż usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do 
osi podłużnych i poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się  z osiami ścian i filarów. 
Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różnoimienne               
w stosunku do układu odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze 
systematycznym należy podjąć działania korygujące. 
System odniesienia 
Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą 
osnową geodezyjną, stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania 
elementów konstrukcji zgodnie z PN-87/N-02351 i PN-74/N-02211. 
Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
Ściany 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji nie powinny być większe od 
podanych w tablicy. Dopuszczalne odchylenie usytuowania ściany na poziomie dowolnej n-tej 
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kondygnacji budynku na wysokości hi [mm] w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 
powinno być większe niż: h/300 n przy. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 
 

Odchyłka [mm] 
 
N1 

Wysokość i długość dla każdego pomieszczenia 20 
Usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi 
pomiarowej 

10 

Odległość sąsiednich ścian w świetle 15 
Odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
Wygięcie z płaszczyzny ściany 10 lub h/750 

        
Dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać: 
      10 mm w przypadku murów pełnych oraz 
      20 mm w przypadku murów szczelnych. 
Dopuszczalne odchylenie ścian murowanych od płaskiej powierzchni (zwichrzenie i skrzywienie) nie 
powinno być większe niż: 
na odcinku 1m:  5 mm  
b)  na odcinku całej ściany:  20 mm 
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na każdym 
poziomie nie powinno być większe niż: 
      20 mm przy L:S 30m, 
       0,25 (L+50) przy L>30m, i nie większe niż 50mm. 
Dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnic nie powinno być większe niż: 
a)  przy wymiarze otworu do 1,0 m 
                 +15, -10 mm 
b) przy wymiarze powyżej 1,0 m 
                  +15, -10 mm  
Dopuszczalne odchylenie muru o długości L (w mm) powodujące jego skłonność (odchylenie od 
obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe n L/10020 mm . 
Kontrola, badania i odbiór robót 
W zależności od typu i użytkowania konstrukcji rozróżnia się dwie klasy kontroli wykonania elementów 
konstrukcji: 
       I – klasa kontroli zwykłej 
       II – klasa kontroli rozszerzonej 
Kontrola dotyczy właściwości stosowanych wyrobów i materiałów oraz wykonania robót. Klasa kontroli 
może odnosić się do wykonanej konstrukcji, określonych elementów konstrukcji lub określonych 
operacji. Jeśli w ustaleniach projektowych nie stwierdza się inaczej, przy wykonywaniu robót 
murowych stosuje się klasę kontroli 1. Kontrole rozszerzoną zaleca się w przypadku wykonywania 
konstrukcji lub elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności o poważnych 
konsekwencjach zniszczenia oraz w przypadku szczególnych wymagań funkcjonalnych.  
Dokumentacja z działań i wyników kontroli powinna zawierać wszystkie dokumenty planowania, rejestr 
wyników oraz rejestr niezgodności i działań komercyjnych. Dokładność wymiarów i usytuowania 
narożników oraz wybranych ścian budynku podlega kontroli ciągłej. 
Badania materiałów i wyrobów 
Badania właściwości materiałów i wyrobów powinny być przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
podanymi w normach i aprobatach technicznych. Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów      
z każdej dostawy powinno być podane: 
      w zaświadczeniach z kontroli 
      w zapisach w dzienniku budowy 
      w innych dokumentach. 
Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona        
w deklarację zgodności. Transport, dostawa, odbiór i przechowywanie materiałów powinna być 
zgodne  z wymaganiami norm  i aprobat technicznych. Przy odbiorze elementów murowych na 
budowie należy sprawdzić zgodność typu, rodzaju, klasy, wymiarów i asortymentu elementów 
murowych z wymaganiami podanymi  w projekcie lub w specyfikacji technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Jednostką obmiarową robót jest  m2 
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8.  Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót murowych powinny być odebranie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt    
w terminie ustalonym  z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                  
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
9.   Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
• PN-68/B-10020 - Roboty murowe. Wyniki i badania techniczne przy odbiorze 
• PN-65/B-14503 –Zaprawy budowlane cementowo- wapienne 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące). 
• PN-EN 13162:2002- dotyczy wyrobów do izolacji cieplnej w budownictwie, 
• PN-B-79405- Płyty gipsowo- kartonowe, 
• DIN 28280 i ORNORM B 3410. PN-96/B-02874 - dotyczy klasyfikacji ogniowej płyt gipsowo- 

kartonowych,  
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B 8  Okładziny ceramiczne  

 
1.    Wstęp 
1.1   Przedmiot SST 
Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
okładzinowych podłóg  płytkami gres i ścian płytkami szkliwionymi 
1.2   Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania robót związanych               
z okładaniem podłóg i  obejmują: 
Podłogi 
- Demontaż istniejącej okładziny – parkiet + terazzo 
- Oczyszczenie podłoża po demontażu  
- Gruntowanie podłoża 
- Wykonanie wylewki samopoziomującej 
- Gruntowanie podłoża  
- Wykonanie okładziny z płytek gres wraz z cokolikami wysokości 15cm. 
- Fugowanie 
Ściany 
- Gruntowanie podłoża 
- Wykonanie okładziny z płytek ceramicznych szkliwionych 
- Fugowanie 
Zakres robót obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urządzeń 
pomocniczych służących do wykonania robót oraz wywiezienie i utylizację gruzu 
1.3  Ogólne wymagania dotycz ące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Do wykonania robót okładzinowych określonych w punkcie 1.2 przewiduje się zastosowanie 
następujących materiałów: 
- Płytki gresowe gr. 9mm jednobarwne , IV klasa twardości , niepolerowane i niekalibrowane , gat. I  
30x30 cm 
- Środek poprawiający przyczepność do powierzchni wykonanych z tynków cementowo – wapiennych. 
- Wylewka samopoziomująca na bazie cementu 
- Płytki ścienne ceramiczne szkliwione , niekalibrowane gr. 6-9mm  
- Suche mieszanki klejowe – zwykłe ( płytki ścienne) 
- Suche mieszanki klejowe o podwyższonej elastyczności ( płytki gres) 
- Suche mieszanki do spoinowania 
 
3.  Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne niniejszej specyfikacji 
Do wykonania robót okładzinowych  przewiduje się wykorzystanie następującego sprzętu: 
- Mieszarka ręczna do zapraw  
- Wyciąg jednomasztowy 
Sprzęt stosowany do robót okładzinowych  powinien być sprawny  i zaakceptowany przez służby 
techniczne Inwestora. 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pt. Wymagania ogólne.  Używane pojazdy 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego. 
 
5.  Wykonanie robót 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i jakości robót podano w części pt. Wymagania ogólne 
niniejszej Specyfikacji 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się             
w pobliżu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu 
robót budowlanych .  
5.1  Zakres wykonywanych prac 
Roboty należy rozpocząć po wykonaniu wszystkich robót wewnętrznych.  Prace należy  wykonywać  
pod  nadzorem  uprawnionego kierownika budowy w oparciu  o szczegółowe instrukcje producenta. 
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Zagruntować podłoże zaprawą gruntującą (dotyczy podłoży o niskiej nośności oraz silnie  
wchłaniających). Poczekać na wyschnięcie gruntu. 
Układanie płytek. 
- Przygotowanie zaprawy: 

Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody       
(w proporcji 0,21÷0,24 l wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem.  
Zaprawa nadaje się do użycia po upływie 5 minut i po ponownym wymieszaniu. Przygotowaną 
zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. Stosując zaprawę z dodatkiem emulsji elastycznej, 
suchą mieszankę należy wsypać do wodnego roztworu emulsji, sporządzonego zgodnie z instrukcją 
znajdującą się na jej opakowaniu. Dalsze czynności należy wykonać tak, jak w poprzednim przypadku. 
Zaprawę przygotowaną z dodatkiem emulsji elastycznej należy zużyć w ciągu ok. 2 godzin. 
- Sposób użycia zaprawy: 

Zaprawę klejową stosuje się w cienkowarstwowej metodzie układania płytek. Należy nanieść ją na 
przygotowane podłoże gładką pacą stalową, a następnie równomiernie rozprowadzić i wyprofilować 
(możliwie w jednym kierunku), używając pacy ząbkowanej. Nie należy jednorazowo nakładać zaprawy 
na zbyt dużą powierzchnię, ponieważ po rozprowadzeniu zachowuje swoje właściwości klejące przez 
około 10÷30 minut (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia). Aby sprawdzić czy możliwe jest 
jeszcze przyklejanie płytek, zaleca się przeprowadzić test polegający na przyciśnięciu palców ręki do 
nałożonej wcześniej zaprawy. Jeżeli klej pozostaje na palcach, wówczas można przyklejać płytki. Gdy 
palce są czyste, należy usunąć starą warstwę kleju i nanieść nową. Po rozprowadzeniu zaprawy 
należy przyłożyć płytkę     i dokładnie docisnąć ją do podłoża. Ilość zaprawy nanoszonej na podłoże 
powinna być tak dobrana, aby po dociśnięciu płytki powierzchnia jej styku z klejem była równomierna   
i możliwie jak największa (min. 2/3 powierzchni płytki). W przypadku płytek układanych na podłogach 
oraz okładzin wykonywanych na zewnątrz zaleca się, aby powierzchnia sklejenia była całkowita. Czas 
korygowania położenia płytki wynosi około 10 minut od momentu jej dociśnięcia. Jeżeli zaplanowano 
fugowanie okładziny, to w trakcie wykonywania prac należy ze spoin na bieżąco usuwać nadmiar 
zaprawy klejącej, pojawiającej się przy dociskaniu płytek. Użytkowanie posadzki lub fugowanie 
okładziny można rozpocząć po stwardnieniu zaprawy, nie wcześniej niż po 24 godzinach od 
przyklejenia płytek. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. Nie należy moczyć 
płytek przed klejeniem! 
Niniejsze informacje stanowią podstawowe wytyczne, dotyczące stosowania wyrobu i nie zwalniają           
z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP. 
Spoinowanie. 
Przygotowanie płytek do fugowania 
Przed przystąpieniem do fugowania, spoiny należy starannie oczyścić z kurzu oraz wszelkiego rodzaju 
zanieczyszczeń. Spoina miedzy płytkami powinna być jednakowej głębokości, dlatego w trakcie 
układania płytek należy na bieżąco usuwać ze spoin nadmiar zaprawy klejącej. Spoinowanie okładziny 
można rozpoczynać po stwardnieniu zaprawy klejącej użytej do jej przyklejenia, nie wcześniej niż po 
24 godzinach. Bezpośrednio przed przystąpieniem do fugowania powierzchnię płytek należy oczyścić 
wilgotną gąbką oraz lekko zwilżyć same spoiny (zwłaszcza gdy spoinowanie prowadzimy po 
całkowitym wyschnięciu zaprawy klejącej lub  w przypadku remontów  -  w miejscach po starej fudze). 
Nadmiernie chłonne płytki (np. z marmuru) mogą ulegać przebarwieniom. W związku z tym, przed 
właściwym spoinowaniem okładziny zaleca się wykonanie próby fugowania na niewielkim odcinku 
spoiny. 
Przygotowanie zaprawy: 
Zaprawę przygotowuje się poprzez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody    
(w proporcji 0,30÷0,33 l. wody na 1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej 
konsystencji. Czynność tą można wykonać ręcznie bądź mechanicznie.  Zaprawa nadaje się do pracy 
po upływie ok. 5 minut i po  powtórnym wymieszaniu. Tak przygotowaną zaprawę należy wykorzystać       
w ciągu ok. 2 godziny.  
Sposób użycia fugi: 
Zaprawę wprowadza się głęboko i szczelnie w spoiny za pomocą pacy lub szpachelki gumowej. Po 
wstępnym związaniu zaprawy można przystąpić do czyszczenia powierzchni. Wykonuje się je 
używając wilgotnych, twardych gąbek o większych porach lub pacy z gąbką. Zbytnie nasączanie 
powierzchni spoiny wodą może powodować wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi.          
W końcowym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się stosowanie odpowiednich ściereczek lub 
drobnoporowatych, sztywnych gąbek. Nie wolno czyścić płytek "na sucho", ze względu na 
niebezpieczeństwo zmiany koloru pod wpływem wcierania suchej zaprawy w wilgotną fugę. Aby 
zachować optymalne warunki wiązania zaprawy należy przez kilka pierwszych dni utrzymywać świeże 
fugi lekko wilgotne, np. poprzez zraszanie lub przemywanie powierzchni czystą wodą. Rzeczywisty 



 
Strona 33 

 

kolor fugi ustala się po jej wyschnięciu, po około 2-3 dniach. Uwaga. Ze względu na możliwość 
wystąpienia niewielkich różnic       w kolorze zaleca się w danym miejscu stosować zaprawę o tej 
samej dacie i numerze zasypu. Fugę należy chronić przed zbyt intensywnym wysychaniem. Do 
spoinowania okładzin wykonanych na zewnątrz można przystąpić w takim momencie, by co najmniej 
przez pierwsze trzy dni wiążąca zaprawa nie była narażona na opady atmosferyczne, niskie 
temperatury (poniżej +5°C) i dużą wilgotność powietrza. Nie zastosowanie się do powyższych uwag,    
a także zastosowanie niewłaściwej ilości wody do przygotowania zaprawy może prowadzić do 
pogorszenia jej parametrów i powstania przebarwień. Różnice w głębokości spoin, różne rodzaje 
ceramiki, a także zbyt wczesne zmywanie okładziny mogą powodować powstanie na powierzchni fugi 
efektu nierównomiernego odcienia koloru. W spoinach znajdujących się w miejscach szczególnych 
okładziny (narożniki zewnętrzne i wewnętrzne, dylatacje) należy stosować odpowiednie listwy 
wykończeniowe lub wypełnienie materiałami trwale elastycznymi. W celu ograniczenia nasiąkliwości 
fugi i zwiększenia jej odporności na zabrudzenia zaleca się (po jej całkowitym wyschnięciu, tj. po ok. 2 
tygodniach) zastosowanie środka ochronnego.  
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pt. Wymagania Ogólne 
Poszczególne etapy wykonania okładzin powinny być odebrane i zaakceptowane przez nadzór 
Inwestorski.  
Fakt ten powinien znaleźć odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 
Kontrola powinna obejmować: 
- Jakość użytych materiałów 
- Kompletność wykonanych prac  
- Kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z dokumentacją Projektową 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
7.1    Jednostka obmiarowa 
Jednostkami obmiarowymi  są : 
dla okładzin z płytek                              m2 
dla wylewek samopoziomujących         m2 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pt. Wymagania Ogólne niniejszej Specyfikacji. 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac okładzinowych należy odebrać przygotowanie podłoża . 
Poszczególne etapy robót okładzinowych powinny być odebranie  i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę Robót do 
odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt       
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                       
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać 
za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową i przedstawić je do ponownego 
odbioru. 
 
9.  Przepisy zwi ązane 
Warunki techniczne wykonania robót określają:  
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ceramicznych . Wymagania i badania przy odbiorze 
  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące) 
Przepisy bhp przy robotach dotyczących wykonywania okładzin ściennych i podłogowych 
 

 

 

 

 



 
Strona 34 

 

E 1   Instalacja elektryczna  

 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot   
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są 
wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji 
elektrycznej w budynku technicznym wentylatorni wraz z budynkiem technicznym agregatów wody 
lodowej. 
1.2. Zakres robót   
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku. 
Zakres robót obejmuje: 
a) Instalacje elektryczne oświetleniowe 
b) Pomiary instalacji elektrycznych  
c) Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych  
d) Wykonanie noweych rozdzielni 
e) Ułożenie kabli zasilających nową rozdzielnię  
Do wbudowania użyte materiały i urządzenia muszą być: 

a) oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi  przepisami dokonano oceny zgodnie ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), normami 
opublikowanymi przez IEC lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymogami podstawowymi;  
b) znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklarację zgodności                      
z uznanymi regułami sztuki budowlanej; 
c) dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację 
zgodności potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami   i aprobatami;  
d) oznaczone znakiem budowlanym „B” zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną                  
a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta; 
wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym. 
 
2. Sprzęt 
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje się użycie następującego sprzętu: 
– samochód dostawczy do 0,9 t, 
– młot udarowy, 
– wiertarka. 
 
3. Transport 
Materiały na budowę powinny być przywożone odpowiednimi środkami transportu, zabezpieczone 
w sposób zapobiegający uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
4. Wykonanie robót  
4.1. Trasowanie 
Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, 
powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane 
jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
4.2. Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
– wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. muszą być 
chronione przed uszkodzeniami.  
– przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych,  
– przejścia pomiędzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonywane w sposób 
szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów,  
– obwody instalacji elektrycznych przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi 
należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp. 
4.3. Podejście do odbiorników  
Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, 
zamocowanych pod powierzchnią podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. 
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Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad 
podłogę do wysokości koniecznej dla danego odbiornika. 
Do odbiorników zasilanych od góry należy stosować podejścia zwieszakowe. Są to najczęściej oprawy 
oświetleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach 
kablowych. Podejścia zwieszakowe należy wykonywać jako sztywne, lub elastyczne w zależności od 
warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. 
Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać 
przewodami ułożonymi na tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego 
rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
4.4. Montaż sprzętu, osprzętu i opraw oświetleniowych  
Sprzęt i osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający mocne 
i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na 
podłożu lub przykręcone do podłoża za pomocą kołków i śrub rozporowych. Uchwyty (haki) dla opraw 
zwieszakowych montowane w stropach należy mocować przez wkręcanie w metalowy kołek 
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych 
z tworzywa sztucznego. 
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy. 
Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączy świeczni-
kowych ewentualnie złączkami samozaciskowymi np. typu WAGO.. 
4.5. Wykonanie pomiarów elektrycznych  
    Po wykonaniu instalacji elektrycznych oraz montażu osprzętu łączeniowego i oświetleniowego nie 
zbędnym jest wykonanie pomiarów rezystancji izolacji, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 
oraz natężenia oświetlenia .  
                                  
5.Wymagania dotycz ące odbioru. 
5.1. Instalacje elektryczne. 
1) Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, który polega na 
sprawdzeniu zgodności wykonania z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz 
wiedzą techniczną. 
2) jakości wykonania  instalacji elektrycznej, 

3) skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym, 

4) spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych 

oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

5) zgodności oznakowania z Polskimi Normami. 

W trakcie odbioru należy sporządzić następujące dokumenty: 

1) protokoły z oględzin stanu sprawności  połączeń sprzętu, zabezpieczeń, aparatów                                
i oprzewodowania, 

2) protokoły z wykonanych pomiarów rezystancji (oporności) izolacji instalacji elektrycznej oraz 
ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 
wyrównawczych, 

3) protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prądu 
zadziałania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych, 

4) certyfikaty urządzeń i wyrobów 
 
5.2. Badania i odbiór. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 
oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenie, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony 
spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych 
(stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo 
dobrane i zainstalowane, czy nie mają widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie 
bezpieczeństwa. 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 
1) ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
2) ochrony przed pożarem i przed skutkami cieplnymi, 
3) doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru  
    i nastawienia urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
4) umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
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5) doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
6) oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
7) umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 
obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
8) połączeń przewodów. 
Ad. 1) Ochrona przed pora żeniem pr ądem elektrycznym . 
Przed przystąpieniem do sprawdzania należy ustalić, jakie środki ochrony przed dotykiem 
bezpośrednim (ochrona podstawowa) i pośrednim (ochrona dodatkowa) przewidywano do 
zastosowania oraz stwierdzić prawidłowość dobrania środków ochrony przed porażeniem prądem 
elektrycznym. 
   Zastosowane środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym powinny spełniać przede 
wszystkim: 
a) wymagania ogólne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999, 
b) wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000. 
Ad.2) Ochrona przed po żarem i skutkami cieplnymi . 
Należy ustalić, czy: 
a) instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub 
podłoży, na których są zainstalowane, 
b) urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone 
przed jego negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
  Powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC: 60364-4-
42:1999 oraz PN-IEC:60364-4-482:1999. 
Ad. 3) Dobór przewodów do obci ążalno ści pr ądowej i spadku napi ęcia oraz dobór i nastawienie 
urządzeń zabezpieczaj ących i sygnalizacyjnych. 
 Należy sprawdzić: 
a) prawidłowość doboru parametrów technicznych, kompatybilność i dostosowanie do warunków 
pracy urządzeń: 
- zabezpieczających przed prądem przeciążeniowym, 
     - zabezpieczających przed prądem zwarciowym, 
     - różnicowoprądowym, 
     - do odłączania izolacyjnego, 
 a także, czy zastosowane środki ochrony są wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną we 
właściwych miejscach instalacji elektrycznej, 
b) prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 
c) prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) 
działania, 
d) czy przewody zostały dobrane do przewidywanych obciążeń prądem elektrycznym i zabezpieczono 
je przed przeciążeniem lub zwarciem oraz czy nie są przekroczone dopuszczalne spadki napięcia. 
Sprawdzenie prawidłowości doboru przewodów, urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych,         
o których mowa wyżej, dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia: 
- warunków technicznych doboru przewodów i kabli do obciążeń prądem elektrycznym, podanych                  
w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 10, wydanych przez Instytut 
Energetyki  
- warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać instalacje elektroenergetyczne podanych                       
w Przepisach Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych – zeszyt 9, wydanych przez Instytut 
Energetyki  –  w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień, 
- dla doboru i montażu wyposażenia elektrycznego – PN-IEC:60364-5-51:2000, 
- dla aparatury łączeniowej i sterowniczej – PN-IEC:60364-5-53:1999 , 
-  dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia – PN-IEC:60364-5-537:1999 , 
- dla urządzeń zabezpieczających przed prądem przetężeniowym – PN-IEC:60364-4-43:1999 i PN-
IEC 60364-4-473:1999. 
Ad.4) Umieszczenie odpowiednich urz ądzeń odłączających i ł ączących. 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 
a) odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego  jej obwodu, 
b) środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, 
c) wynikającym z potrzeb sterowania, 
d) wynikających z wymagań bezpieczeństwa przy zachowaniu zasad: 
 - odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 
       - wyłączania do celów konserwacji, 
       - wyłączania awaryjnego, 
e) wynikającym z odłączania w celu wykonania konserwacji urządzeń mechanicznych. 
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Wymagania dla urządzeń do odłączania izolacyjnego i łączenia podane są w normach:                                            
PN-IEC 60364-4-46:1999 i PN-IEC 60364-5-537/1999. 
 
Ad.5) Dobór urz ądzeń i środków ochrony w zale żności od wpływów zewn ętrznych. 
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 
a) konstrukcję obiektu budowlanego, 
b) obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 
c) urażenia mechaniczne, 
d) przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 
e) kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 
f) warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 
g) kwalifikacje osób. 
Cechy, jakie powinny posiadać urządzenia w zależności od skodyfikowanych wpływów zewnętrznych                     
i środowiskowych podane są w normach: 
- PN-IEC 60364-5-51/2000, 
- PN-IEC 60364-3/2000 , 
- PN-IEC 60364-4-443/1999.  
Ad.6) Oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych  oraz ochronno-neutralnych. 
   Sprawdzenie prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych N i ochronnych PE oraz ochronno-
neutralnych PEN polega na stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewodów 
ochronnych, neutralnych i ochronno – neutralnych oraz stwierdzeniu, że kolory: zielono-żółty                 
i jasnoniebieski – nie zostały zastosowane do oznaczenia przewodów fazowych. 
Oznaczenia przewodów powinny spełniać wymagania norm: 
- PN-IEC 60364-5-54/1999, 
- PN-90/E-05023. 
Ad.7) Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych  lub innych podobnych informacji oraz 
oznaczenia obwodów, bezpieczników, ł ączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 
a/ umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we 
właściwym miejscu, 
b/ obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację                     
i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 
c/ tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się 
we właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 
d/ umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają 
one na identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 
Wymienionych wyżej stwierdzeń dokonuje się w oparciu o wymagania norm: 
- PN-IEC 30634-5-51/2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Postanowienia wspólne, 
- PN-92/E-01200  Symbole graficzne stosowane w schematach, 
- PN-78/E-01245  Rysunek techniczny elektryczny. Ogólne wytyczne wykonywania schematów, 
- PN-90/E-05024  Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi, 
- PN-89/E-05027 Kierunki ruchu elementów sterowniczych urządzeń elektrycznych, 
- PN-89/E-05028 Barwy wskaźników świetlnych i przycisków, 
- PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa, 
- PN-92/N-01256/01  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa, 
- PN-92/N-01256/02  Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja, 
- PN-92/N-01256/03  Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
Ad. 8) Poł ączenie przewodów . 
Sprawdzeniu podlega stan połączenia przewodów, a więc to, czy są wykonane w sposób zgodny                  
z wymaganiami, przy użyciu odpowiednich metod i osprzętu, oraz czy nacisk na połączenia nie jest 
wywierany przez izolację, a także czy zaciski nie są narażone na naprężenia spowodowane przez 
podłączone przewody. 
Wymagania dotyczące połączeń przewodów podane są w normach: 
- PN-82/E-06290  Zaciski bezgwintowe rozłączalne do łączenia przewodów o przekrojach do  
16mm2, 
- PN-86/E-06291 Zaciski gwintowe do łączenia przewodów o przekrojach do 120 mm2 w wyrobach 
elektroinstalacyjnych, 
- PN-75/E-06300/13 Wyroby elektroinstalacyjne do użytku domowego i podobnego. 
Wymagania i badania podstawowe. Połączenia elektryczne i mechaniczne. 
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5.3.Badania (pomiary i próby) instalacji elektryczn ych. 
      Podstawowy zakres pomiarów i prób obejmuje przede wszystkim: 
1) Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych ( miejscowych ) 
połączeń wyrównawczych, 
2) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 
3) przeprowadzenie prób działania. 
 
Ad.1) Sprawdzenie ci ągło ści przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowy ch 
(miejscowych) poł ączeń wyrównawczych. 
   Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji 
miedzy  każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego połączenia 
wyrównawczego (głównej szyny uziemiającej). 
Pomierzona rezystancja R przewodu powinna   spełniać  warunek:  

 
gdzie: 
UL – napięcie dotykowe dopuszczalne długotrwałe, 
I a-  prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego. 
Wymagania szczegółowe, dotyczące sprawdzania ciągłości przewodów ochronnych, podane są          
w punkcie 612.2 normy PN-IEC 60364-6-61/2000. 
Ad.2) Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektr ycznej 
   Rezystancja izolacji, mierzona napięciem probierczym o wartości określonej w kolumnie  3 poniższej 
tablicy, jest zadowalająca, jeżeli jej wartość nie jest mniejsza od wartości podanych w kolumnie 2 tejże 
tablicy. Natomiast  rezystancja izolacji odbiorników nie powinna być mniejsza od 1MΩ 

1.1.1.1 NAPIĘCIE ZNAMIONOWE 
OBWODU [V] 

REZYSTANCJA 
IZOLACJI [MΩ 
 

NAPIĘCIE PROBIERCZE 
PRĄDU STAŁEGO [V] 

 2 3 
do 50V – obwody SELV i PELV ≥ 0,25 250 
 powyżej 50V do 500 V  ≥ 0,50 500 
powyżej 500V ≥ 1,0 1000 

 
Do pomiaru rezystancji izolacji należy stosować mierniki induktorowe (ilorazowe i szeregowe)                
z własnym źródłem prądu stałego (prądnica) i mierniki elektroniczne – wyposażone w źródło prądu  
stałego (akumulatorki) lub zasilane z sieci poprzez przetwornik (transformator z prostownikiem). 
      Rezystancję izolacji należy mierzyć: 
a) między przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa, 
b) między każdym przewodem roboczym a ziemią. 
   Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN mogą służyć jako połączenie z ziemią. 
   Sposób przeprowadzenia pomiaru rezystancji izolacji instalacji elektrycznej musi odpowiadać 
wymaganiom punktu 612.3 normy PN-IEC 30364-6-61/2000. 
Ad.3) Sprawdzenie biegunowo ści 
Jeżeli przepisy zabraniają instalowania w przewodzie neutralnym jednobiegunowych łączników lub 
bezpieczników topikowych, należy wykonać próbę biegunowości w celu sprawdzenia, czy wszystkie te 
łączniki lub bezpieczniki są włączone jedynie w przewody fazowe. 
Próbę należy przeprowadzić jak dla sprawdzenia ciągłości przewodów ochronnych, sprawdzając 
ciągłość  przewodu neutralnego przy otwarciu wszystkich łączników i wyjęciu wkładek bezpieczników 
topikowych badanego obwodu. 
Wymagania związane ze sprawdzeniem biegunowości podane są w punkcie 612.7 normy PN-IEC 
30364-6-61/2000. 
Ad4) Sprawdzenie samoczynnego wył ączenia zasilania oraz działania wył ączników 
różnicowopr ądowych. 
Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN 
polega na stwierdzeniu, czy spełniony jest warunek: 
Zs x Ia  ≤  Uo 
gdzie: 
 Zs  - impedancja pętli zwarcia [Ω] 
 Ia  - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego  

R
U

I
L

a

≤
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  (wyłącznika lub bezpiecznika) w czasie określonym w normach 
Uo   - napięcie znamionowe względem ziemi  [V].    
Po przeprowadzeniu pomiaru impedancji pętli zwarcia Zs i sprawdzeniu charakterystyk urządzenia 
ochronnego, dobiera się z charakterystyki czasowo-prądowej zastosowanego urządzenia ochronnego 
taką wartość prądu Ia, aby wyłączenie następowało w dostatecznie krótkim czasie. 
Wymagania  określające wartość impedancji pętli zwarciowej lub uziemienia ochronnego, 
zapewniającego samoczynne wyłączanie zasilania w czasie krótszym od maksymalnego 
dopuszczalnego dla układu sieci TN zawarte są w normie PN-IEC 60364-4-41/2000. 
Ad.5) Przeprowadzenie prób działania . 
Zespoły urządzeń takie jak: rozdzielnice, sterownice, napędy, blokady itp. powinny być poddane 
próbie działania, w celu stwierdzenia, czy są właściwie zamontowane, nastawione i wyregulowane. 
Próbie działania powinny być poddane również urządzenia ochronne, w tym każdy wyłącznik 
ochronny różnicowoprądowy przez przyciśnięcie przycisku testującego oraz za pomocą testerów 
instalacji, powodujących zadziałanie wyłącznika ochronnego różnicowoprądowego. Sprawdzenie 
testerem instalacji (np. typ TI-5 produkcji CIBR „ELEKTROMONTAŻ”) jest nie tylko próbą działania 
wyłącznika różnicowoprądowego, ale jednocześnie także próbą ciągłości przewodów ochronnych. 
Sprawdzenie działania funkcjonalnego musi być dostosowane do badanego urządzenia, przy 
jednoczesnym uwzględnieniu jego budowy, zasad działania i funkcji jakie spełnia. 
  Próbom działania należy poddać wszystkie główne elementy urządzeń, w tym: 
- obwody główne- należy sprawdzić działanie aparatów, łączników przycisków itp. (co  najmniej 
przez 3-krotne ich zadziałanie), 
- zabezpieczenia i sygnalizację – należy pomierzyć wartości prądu i napięć, które powodują 
zadziałanie zabezpieczeń czy sygnalizacji; w przypadku elementów jednorazowego działania (np. 
wkładki bezpieczników topikowych) należy tylko sprawdzić ich dane znamionowe i prawidłowość 
doboru, 
- wyłączniki ochronne różnicowoprądowe- należy sprawdzić prawidłowość  funkcjonowania 
przyciskiem testującym zainstalowanym na wyłączniku różnicowoprądowym oraz testerem instalacji, 
wyłączając go do gniazdek wtyczkowych i postępując zgodnie z instrukcją testera. 
Sposób przeprowadzenia prób działania powinien być zgodny z wymaganiami punktu 612.9 normy                   
PN IEC 60364-6-61/2000. 
Ocena ko ńcowa bada ń odbiorczych instalacji elektrycznych 
Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona wystawieniem protokołu                                  
z przeprowadzonych badań i pomiarów, protokół z prac pomiarowo - kontrolnych powinien zawierać: 
• nazwę badanego urządzenia i jego dane znamionowe, 
• miejsce pracy badanego urządzenia, 
• rodzaj pomiarów, 
• nazwisko osoby wykonującej pomiary, 
• datę wykonania pomiarów, 
• spis użytych przyrządów i ich numery, 
• liczbowe wyniki pomiarów, 
Badania instalacji elektrycznych z wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi powinny być 
również udokumentowane protokołem. Działanie komisji odbiorczej powinny być zakończone 
protokołem końcowym z badań odbiorczych instalacji elektrycznej. 
 
6. Przepisy zwi ązane. 
1.    PN-90/E-05023 – Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub  cyframi 
2.  PN-76/E-05125 – Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa                           

(z wyłączeniem p.2.3.3) 
3.   PN-E-05204:;1994 – Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji              

i urządzeń. Wymagania. 
4.    PN-92/E-08106 – Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP). 
5.   PN-IEC 664-1:1998 – Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych w układach niskiego napięcia.    

Zasady, wymagania i badania. 
6.    PN-IEC 60364  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
7.    PN-IEC 60364-1:2000 z wyłączeniem p. 11.4 
8.  PN-IEC: 60364-3:2000 – Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 

charakterystyk. 
9.    PN-IEC: 60364-4-41:2000 – Ochrona przeciwporażeniowa. Wymagania szczegółowe. 
10.  PN-IEC: 60364-4-42:1999 – Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
11.  PN-IEC: 60364-4-43:1999 – Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
12.  PN-IEC: 60364-4-442:1999 – Ochrona przed przepięciami. 
13. PN-IEC: 60364-4-443:1999 - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi i łączeniowymi. 
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14. PN-IEC: 60364-4-45:1999 – Ochrona przed spadkiem napięcia. 
15. PN-IEC: 60364-4-46:1999 – Odłączanie i łączenie. 
16. PN-IEC: 60364-4-47:1999 – Środki ochrony przed porażeniem. Wymagania ogólne. 
17. PN-IEC: 60364-4-473:1999 – Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
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W 1   Instalacja wentylacji   

 
Wstęp 
Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych    
z wentylacją mechaniczną. 
Zakres stosowania specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
Zakres robót obj ętych specyfikacj ą 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i opisem 
technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
-  roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty 

montażowe),  
-  odbiór robot i kontrola jakości. 
 
Materiały 
Przewody wentylacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 
1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać 

wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjnych  powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

76002. 
 
Sprzęt 
Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinien zastosować 
sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz gwarantujący właściwą 
jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje Kierownik Budowy. 
 
Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu pojazdu. 
Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego oraz przepisami 
BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
zawartymi w Rysunkach, wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie przewidzianym                  
w Kontrakcie. 
 
Wykonanie robót 
Przewody wentylacyjne 
Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. 
1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w odległościach 

umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń 
kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których wymiary są 
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów wentylacyjnych lub 
przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny 
być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjnych powinna mieć szczelne połączenia wzdłużne               
i poprzeczne. 
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5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję             
w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być odpowiednia do 
materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby ugięcie sieci przewodów 
wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność 
konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjnych do konstrukcji budowlanej powinno przenosić 
obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci 
przewodów wentylacyjnych 
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik 
bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem 
obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego 
obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami 
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczały 0,4 % odległości między 
zamocowaniami elementów pionowych. 

13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod 
wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne ich 
zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie wentylatorni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od 
źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów 
elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej  
1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego instalacji 

wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji wentylacji. 
2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych powinny być 

tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 
3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym powinny 

mieć opływowe kształty. 
4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych  ostro zakończonych śrub lub innych 

elementów które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń 
czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjnego, jego wymiar 

powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego przewodu wentylacyjnego 
7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji w celu umożliwienia 

czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój kanału wentylacyjnego. 
8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach 

wentylacyjnych urządzeń: 
- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
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Wentylatory 
1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na 

konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez stosowanie 
łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem 
otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika 

podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na 
instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
Centrale wentylacyjne 
Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 100 

≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią przewodów. 
Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 

umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 
Nagrzewnice 
1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika grzejnego        

i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego czyszczenia lub 
wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy powinien 
ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód zasilający powinien 
być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien odpowiadać 
wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić możliwość łatwego 
demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania czynnika grzewczego                 
z instalacji. 

4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury zewnętrznej 
powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciwzamrożeniowego. 

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia prądowe            
i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni grzejnej. Układ 
sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez jednoczesnego uruchomienia 
wentylatora instalacji wentylacji. 

Nawiewniki, wywiewniki 
1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale                     

z możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. 
2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji budynku, 

podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza. 
3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak 

najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 
5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 

elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż 4 m. 
6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 

konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac budowlanych. 
8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 
9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 
Czerpnie i wyrzutnie 
1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji przed 

wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem 

się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 
3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność 

przejścia przez dach. 
Przepustnice 
1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone    

w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. 
Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych luzów powodujących powstawanie 
drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
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2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w pełnym 
zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego                  
i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 
1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji 
podanej w PN-EN 1751. 

Tłumiki hałasu 
1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem 

kierunku przepływu. 
2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
 
Kontrola jako ści robót. 
Prace wst ępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać następujące 
prace wstępne: 
a)  Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b)  Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) regulacyjnych Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych 

warunków eksploatacyjnych; 
d)  Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne,   

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f)      Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g)  Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
h)  Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej                 

z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
i)      Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
j)      Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
k)  Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
Procedura prac 
1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych 
instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy obserwować stabilność 
działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji wentylacji należy dokonać 
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji wentylacji.  
 
2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych. 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
f)     Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
g) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
 
3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 
4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 
5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 
6. Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 
 



 
Strona 45 

 

7. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 
8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a)  Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b)  Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji 

powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe          
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 
Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 
 
Zakres ilo ściowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli nie ma 
specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne 
COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić 
metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 
 
Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 
- szt. (sztuka) 
- kg (kilogram) 
- m3 (metr sześcienny) 
 
Odbiór robót 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania                 
z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem projektowy, 

zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to konieczne w zakresie właściwości        
i części zamiennych; 

b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji z obowiązującymi przepisami oraz 
zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji ze względu na działanie, czyszczenie      
i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji  
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji. 



 
Strona 46 

 

Badania ogólne 
a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f)      Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia 

drgań; 
i)      Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
 
Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f)      Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i)      Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j)      Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l)      Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 
 
Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
 
Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 
Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
d)  
Badanie sieci przewodów 
a)  Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę 

dotykową; 
b)  Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
 
Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 
Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
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- schematów połączeń w obudowach. 
 
Wykaz dokumentów inwentarzowych  
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów 

(w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
f)    Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 
 
Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie 

obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia 

sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
 
Przepisy zwi ązane 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 690); 
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach               
o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy             
o przekroju kołowym – Wymiary; 
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - Właściwości 
mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 
składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru 
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 
wytrzymałościowe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Strona 48 

 

W 2   Instalacja wod-kan  

 

1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji zimnej i ciepłej wody, kanalizacji sanitarnej,  
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu            
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych                     
z wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej, kanalizacji sanitarnej i obejmą: 
- wymagania wykonawcze 
- wymagania materiałowe 
- technologię montażu 
- transport i rozładunek 
- składowanie materiałów 
- nadzór i odbiory 
1.3. Zakres robót obj ętych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
instalacji wodno-kanalizacyjnej wewnętrznej. 
• Montaż rurociągów z rur  PE-100 20 mm z kształtkami zgrzewanymi elektrooporowo. 
• Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm  
• Próba wodna szczelności kanałów rurowych 
• Jednokrotne hydrodynamiczne płukanie sieci kanalizacyjnej 
• Próba szczelności instalacji wodociagowych + dodatkowa próba szczelności instalacji c.w.u. wodą 

ciepłą o t. 55 st. C. 
• Płukanie instalacji wody 
• Izolacja instalacji wody zimnej otulinami kauczukowymi gr. 4mm  
• Izolacja instalacji wody ciepłej otulinami kauczukowymi gr. 6mm 
• Dostawę i montaż muszli  
• Dostawę i montaż muszli dla niepełnosprawnych wraz z poręczami 
• Dostawę i montaż umywalek wraz z bateriami 
• Dostawę i montaż umywalki dla niepełnosprawnych wraz z baterią i poreczami 
 
2. Materiały 
-     Rura z PVC kielichowa do kanalizacji wewnętrznej fi50mm 
-     Rura PE-HD  
-     Kształtki kanalizacyjne z PVC fi50mm 
-     Uchwyt do rur PVC fi 50mm 
-     Uchwyt do rur PE-HD z wkładka gumowa  
-     Otuliny kauczukowe gr. 4mm 
-     Otuliny kauczukowe gr. 6mm 
-     Umywalka wisząca wraz z baterią stojącą 
-     Zlewozmywak jednokomorowy 
 
3.Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Wykonawca powinien dysponować podręcznym sprzętem, zgrzewarkami do rur PEHD, sprzętem 
spawalniczym, a także specjalistycznym sprzętem do łączenia systemowych rur. Szczególnie 
Wykonawca powinien posiadać: 
a) Wiertnica o mocy do 3 kW 
b) Samochód dostaw.do 0.9t (1) 
c) Prościarka do rur PE 
d) Zgrzewarka elektrooporowa 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 
drogowego.  
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5. Wykananie robót 
5.1. Montaż rur instalacji wody 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania 
przeszkody, 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, 
• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone 
jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. W celu kompensacji wydłużeń termicznych przewody wielowarstwowe 
prowadzone pod stropem należy mocować punktami stałymi w rozstawie maksymalnym 10 m. 
Pomiędzy nimi należy montować podpory przesuwne w rozstawach 1.2m 
Uchwyty stałe należy sytuować w pobliżu trójników. 
Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 
3,0 m, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi powłokami 
wykończeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia, 
konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiednią powłoką zabezpieczającą, należy 
pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora (różne kolory w różnych obszarach 
i w odniesieniu do różnych instalacji). Należy zastosować powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju 
malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne 
określające, w których obszarach należy zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których 
elementach instalacji oraz typ i kolor powłok zostaną przekazane na etapie wykonywania instalacji. 
5.2. Monta ż armatury 
Montaż armatury wykonać zgodnie z zaleceniami producentów. 
Jako armaturę odcinającą należy stosować zawory kulowe ze stali kwasoodpornej PN16. Armatura 
powinna odpowiadać warunkom pracy (cieśninie, temperatura) instalacji w której jest zainstalowana. 
Armaturę w instalacjach wodociągowych należy montować w miejscach dostępnych, umożliwiających 
personelowi eksploatacyjną obsługę i konserwację. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
użyciu odpowiednich wsporników. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody 
powinien być podłączony z lewej strony. Wysokość ustawienia armatury czerpalnej powinna być 
następująca: zawory czerpalne ze złączką do węża, baterie ścienne umywalkowe i zlewozmywakowe 
- 0,25 ÷ 0,35 m nad przyborem, licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki przyboru do osi wylotu 
podejścia czerpalnego. 
Oś armatury czerpanej ściennej powinna się pokrywać z osią symetrii przyboru. 
W przypadku montażu baterii i zaworów czerpalnych stojących należy stosować łączniki elastyczne, 
ograniczające rozchodzenie się hałasu i drgań powodowanych działaniem armatury. 
5.3. Wymagania dotycz ące wykonania robot kanalizacji sanitarnej. 
Przyjęto następujące zasady prowadzenia kanalizacji  
- poziomy kanalizacyjne - w wykopie i po ścianach. 
- piony kanalizacyjne - w bruzdach lub po wierzchu ścian z obudową 
- podejścia do przyborów - w bruzdach 
Poziomy w wykopach posadowić na podsypce z piasku zwykłego grubości 15 cm z formowaniem 
łożyska na rurę. Obsypkę i zasypkę rur wykonać piaskiem zwykłym bez grud i kamieni (max wielkość 
ziaren 20 mm). Obsypkę wykonać warstwami o gr. do 1/3 średnicy rury (lub 0,1 ÷ 0,3 m) zagęszczając 
każdą warstwę. Zasypkę wykonać warstwami grubości max 0,3 m z jednoczesnym zagęszczaniem 
poszczególnych warstw. Stopień zagęszczenia zasypki powinien wynosić: I = 90% Proctor. 
Mechaniczne zagęszczanie piasku nad rurą można rozpocząć dopiero wtedy gdy nad jej wierzchem 
znajduje się przynajmniej 30 cm piasku. 
Poziomy prowadzone w budynku mocować do ścian przy pomocy uchwytów co min 2,0m. 
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Piony kanalizacyjne należy mocować do ścian za pomocą uchwytów stosując minimum 2 uchwyty na 
kondygnację. Na pionach należy zamontować czyszczaki kanalizacyjne zapewniając dla nich dostęp 
przez obudowę przy pomocy drzwiczek rewizyjnych, o wym. min 0,2 x 0,2 m. 
Przed przystąpieniem do montażu rury muszą być skontrolowane pod względem ujawnienia 
ewentualnych uszkodzeń. 
Rury należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. 
Obejmy powinny utrzymywać przewody pod kielichami. Na przewodach pionowych należy stosować 
na każdej kondygnacji, co najmniej jedno mocowanie stałe zapewniając przenoszenie obciążeń 
rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg 
przed dociskiem. 
Rury PVC łączy się przez wciśniecie do oporu bosego końca w kielich rury uprzednio położonej. 
Należy zwrócić szczególna uwagę na sposób umieszczenia uszczelki we wgłębieniu kielicha 
sprawdzając: 
- Czystość wgłębienia kielicha 
- Ścisłość przylegania uszczelki do wgłębienia 
Przed przystąpieniem do wcisku bosego końca w kielich rury z założoną uszczelką, bosy koniec 
należy posmarować cienko środkiem antyadhezyjnym. Stosowanie do tego celu olejów lub smarów 
jest niedopuszczalne. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanału. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje (czyszczaki). 
Przejścia rur przez ściany i stropy wykonać w tulejach. Przy przejściach kanalizacją przez stropy 
stosować przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie kanalizacji wykonać przez rury wywiewne 
wyprowadzone nad dach.  Montowane przybory i urządzenia sanitarne łączone z kanalizacją należy 
wyposażyć w indywidualne syfony. 
Wysokość zamknięcia wodnego powinna gwarantować niemożność zasysania wody z syfonu podczas 
spływu wody z innych przyborów oraz przenikania zapachów z instalacji do pomieszczeń. 
Prace montażowe wykonać wg projektu budowlano-wykonawczego instalacji wod-kan i c.w. 
5.4. Izolacja ciepłochronna 
Przewody wody zimnej zaizolowane będą otulinami kauczukowymi. Wszystkie przewody wody ciepłej  
i zimnej będą zaizolowane  otulinami termoizolacyjnymi . Grubości izolacji wynoszą: 
- dla wody zimnej 4mm 
- dla wody ciepłej 6 mm 
Roboty powinny być wykonane ze szczegółowymi wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych. 
 
6. Kontrola jako ści robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Kontrola jakości robót powinna obejmować: 
1.   kontrolę elementów składowych dostarczonych przez  producenta; 
2. kontrola wytrasowania miejsc montażu; 
3. kontrolę montażu zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami; 
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów 
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy. 
 
7. Obmiar robót 
W wycenie robót należy uwzględnić wszystkie elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania 
instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, fundamenty, konstrukcje 
wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejścia i przepusty instalacyjne, kompensatory, 
połączenia rozłączne, materiały i elementy montażowe i uszczelniające, izolacje, powłoki malarskie 
i zabezpieczające, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robót, kształtki, 
elementy łączące i dostosowujące, osprzęt, filtry, tłumiki dźwięku i drgań, atestowane przejścia 
instalacyjne przez oddzielenia pożarowe, zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urządzenia 
pomiarowe, elementy regulacyjne, materiały eksploatacyjne potrzebne do napełnienia i rozruchu 
instalacji (np. freon, woda ) oraz wszelkie zabiegi i czynności konieczne do zgodnego z wymaganiami 
dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania instalacji. 
Przy wycenie robót należy zwrócić uwagę na wszelkie wymagania, w tym ogólne, które mogą mieć 
wpływ na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji. 
 
8. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. 
Poszczególne etapy robót powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Odbioru robót (stwierdzenie wykonania zakresu robót przewidzianego w dokumentacji) dokonuje 
Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony     w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 
Inspektorem Nadzoru. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu należy prowadzić w miarę 
postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 5.6. Odbiory częściowe i końcowe 
prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 4.6. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne                  
z wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i Dokumentacją Projektową, przedstawiając je do 
ponownego odbioru. 
8.1. Odbiór robot zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiorowi robot zanikających i ulegających zakryciu podlegają; 
• roboty montażowe wykonywania przewodów podposadzkowych; 
• bruzdy i przejścia przez stropy 
• zasypywanie zagęszczonych wykopów. 
Odbiór robot zanikających powinien być dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt          
i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
8.2. Odbiór techniczny 
Przed odbiorem końcowym należy sprawdzić: 
- szczelność instalacji 
- zabezpieczenie instalacji wody zimnej i cieplej przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia    
i temperatury 
- zabezpieczenie przed możliwością pogorszenia jakości wody wodoci. w instalacjach oraz zamianami 
skracającymi trwałość instalacji 
- zabezpieczenie instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
Podczas badań odbiorczych należy wykonać pomiary: 
- temperatury wody za pomocą termometrów z dokładn. odczytu 0,5 K. Dopuszcza się dokonanie 
pomiaru za pomocą termometrów dotykowych 
- spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych z dokładnością odczytu 
10 Pa. 
8.3. Odbiór techniczny - ko ńcowy instalacji wod-kan 
Instalacje powinny być przedstawione do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu 
następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacjach, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej 
b) instalacje wypłukano i napełniono wodą 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy 
b) dziennik budowy 
c) obmiary powykonawcze 
d) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych 
e) protokóły odbiorów technicznych częściowych 
f) protokóły wykonanych badań odbiorczych 
g) instrukcje obsługi i gwarancji wbudowanych wyrobów 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić wyżej wymienione dokumenty, uruchomić instalację 
wod-kan. 
W szczególności należy skontrolować: 
- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia 
- prawidłowość wykonania połączeń 
- jakość zastosowania materiałów uszczelniających 
- wielkość spadków przewodów 
- odległość przewodów względem siebie i od przegród budowlanych 
- prawidłowość wykonania odpowietrzeń 
- prawidłowość wykonania podpór przewodów oraz odległość między podporami 
- prawidłowość ustawienia armatury 
- prawidłowość przeprowadzenia wstępnej regulacji 
- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych 
- jakość wykonania izolacji cieplnej 
- zgodność wykonania instalacji z projektem 
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Odbiór techniczny – końcowy, kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wod-kan do użytkowania 
 
10. Przepisy zwi ązane 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu, 
PN-81/B-10800  Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-71/B-10420  Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-76/8860   Elementy mocujące rurociągi. 
BN-85/8862               Instalacje wodociągowe. Zbiorniki bezciśnieniowe. Wymagania i badania. 
PN-85/M-75002  Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 806-1                 Wymagania dotyczące instalacji wodociągowych (wewnętrznych) Część 1.           
PN-EN 12056-1:2002    Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynku 
                                       Cz.1. Postanowienia ogólne i wymagania 
                                       Cz.2. Kanalizacja sanitarna. Projektowanie układu i obliczenia 
                                       Cz.5. Montaż i badania. Instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


