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     45300000-0:  Roboty instalacyjne w budynkach 
     45310000-3:  Roboty instalacyjne elektryczne 
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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 

 
 
 
ST I. WYMAGANIA OGÓLNE: 
 
           Roboty budowlane (CPV 45000000-7)      str. 3 

 
ST II. BRANŻA BUDOWLANA i ELEKTRYCZNA: 

 

 SST- 01    Rusztowania         str. 15        

       Wznoszenie rusztowań (CPV 45262120-8) 
       Demontaż rusztowań (CPV 45262110-5)   
   

 SST- 02    Roboty w zakresie burzenia        str. 19 

   Roboty rozbiórkowe (CPV 45111100-9) 
 

 SST- 03    Konstrukcje betonowe i żelbetowe       str. 21 

        Zbrojenie (CPV 45262310-7)   
          Betonowanie konstrukcji (CPV 45262311-4) 
 

 SST- 04     Roboty remontowe i renowacyjne      str. 30 

     Izolacja przeciwwilgociowa (CPV 45453000-7)   
     Osuszanie i ozonowanie piwnic    
 

 SST- 05     Roboty w zakresie stolarki budowlanej      str. 34 

                                    Wymiana stolarki okiennej (CPV 45421000-4) 
 

 SST- 06     Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych   str. 37 

        Montaż systemu wentylacji piwnicy (CPV 45331200-8)    
     

 SST- 07     Roboty remontowe i renowacyjne  

        Remont zabytkowych elewacji (CPV 45453000-7)       str. 42 
           Montaż zabezpieczeń STOP-PTAK, wymiana drzwi ZK, montaż szyldów. 
             Wymiana rynien i rur spustowych. 
 

 SST- 08     Roboty w zakresie zakłądania stolarki budowlanej - renowacja.   str. 48 

        Remont stolarki budowlanej (CPV 45420000-7)  
         

 SST- 09     Renowacja krat stalowych - malowanie     str. 52 

   Nakładanie powierzchni kryjących (CPV 45442000-7)   
 

 SST- 10     Montaż instalacji piorunochronnej       str. 55   

           Wymiana instalacji odgromowej (CPV 45312311-0)  
 

 SST- 11     Roboty w zakresie instalacji elektrycznych      str. 58 
        Zasilanie systemu przeciwoblodzeniowego i wentylacji (CPV 45311000-0) 

 
 Uwaga:  

  
  Ilekroć w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie się przez to Specyfikację Techniczną ST I. 

Wymagania Ogólne. Ilekroć jest mowa o SST lub szczegółowej specyfikacji – rozumie się przez to kolejne 
właściwe szczegółowe specyfikacje techniczne (SST).  

  
 Wymienione w dokumentacji normy służą do opisania podstawy wykonania dokumentacji oraz  
    wymagań określonych w przepisach odrębnych (w tym techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych). 
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ST I . WYMAGANIA OGÓLNE 
 
Roboty budowlane ( CPV 45000000-7 ) 
 
 
1. WSTĘP 
 

1.1. Nazwa zamówienia:  

 Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. 
Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu ( dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto ). 

 
1.2. Przedmiot ST: 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
podczas realizacji zamówienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. remontu elewacji budynku Uniwersytetu 
Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu ( dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto ). 

 
1.3. Zakres stosowania ST: 

 Jako część dokumentów Przetargowych i Kontraktowych ST powinna być stosowana w zgodności z Warunkami 
Ogólnymi i Szczególnymi Kontraktu. Wykonawca będzie się stosował do polskich norm,  instrukcji i przepisów w 
kwestiach nieopisanych przez Specyfikację Techniczną, będącą składową częścią dokumentów kontraktowych. 
 
1.4. Podstawa opracowania: 

 
    Podstawą niniejszego opracowania są: 

 

 Prawo zamówień publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz. 959, Nr 
116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 ze zmianami, 

 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 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 września 2004r.w sprawie szczegółowego zakresu  i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego, z późniejszymi zmianami. 

 
1.5.  Ogólny opis stanu istniejącego i planowanych Robót objętych ST 

 

           Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. 
Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu. Obiekt wpisany jest do Rejestru Zabytków Miasta Wrocławia pod numerem 
A/2902/164 z dnia 15.02.1962r.  Kamienica ( obecnie budynek Uniwersytetu Wrocławskiego ). Celem opracowania 
jest poprawienie jego stanu technicznego oraz podniesienie walorów estetycznych elewacji budynku. 

 
1.6.   Opis stanu istniejącego 

 

      Budynek usytuowany jest w zabudowie pierzejowej przy pl. Uniwersyteckim na osi ul. Aleksandra hr. Fredry, 
która to stanowi drogę dojazdową do obiektu. Budynek posiada 4 kondygnacje nadziemne + poddasze nieużytkowe 
oraz jedną kondygnację podziemną. Do budynku prowadzi wejście główne (portal kamienny) od pl. Uniwersyteckiego 
15 i drzwi od strony podwórka. 

Konstrukcję budynku stanowią ściany murowane z cegły oraz fundamenty wykonane częściowo z cegły i 
kamienia. Od góry budynek przykrywa więźba dachowa drewniana, dwuspadowa, pokryta dachówką ceramiczną 
oraz fragmentarycznie papą termozgrzewalną.  Stropy piwnicy i nad parterem są ceglane a na innych kondygnacjach 
stropy drewniane. Klatka schodowa w budynku jest żelbetowa natomiast w piwnicy są schody ceglane. 

      Elewacja budynku wykonana jest z tynków cementowo-wapiennych. Wysoki parter elewacji zaakcentowany 
jest portalem, gzymsem i boniami (wykonanymi w tynku). Okna drewniane parteru maja podokienniki oraz obramienia 
kamienne. Elewacje u góry zamyka gzyms wieńczący, a boczne krańce elewacji - lizeny. Elewacja od strony 
podwórka jest gładka, surowa, z gzymsem wieńczącym. 

     Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana. W 2015 roku wykonano remont dachu z wymianą dachówki, rynien, 
rur spustowych oraz wzmocniono elementy więźby dachowej. Na  dachu zamontowano płotki przeciwśniegowe. 

 
Parametry techniczne budynku: 

 rok budowy:     ok. 1870r. 

 wysokość:     16.30 m 

 szerokość elewacji frontowej:   11.30 m 

 liczba kondygnacji nadziemnych:  4 

 liczba kondygnacji podziemnych:  1 

 powierzchnia zabudowy:   178.77 m2 
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 powierzchnia użytkowa:   b/d 
 
Ocena stanu technicznego budynku. Wnioski i zalecenia. 
 

Dla przedmiotowego budynku wykonano okresową kontrolę stanu technicznego potwierdzoną protokołem z 
dnia 30.11.2016r. (w posiadaniu Inwestora). Na tej podstawie,  Inwestor - Uniwersytet Wrocławski zakwalifikował 
do robót remontowych strefę piwnicy oraz elewacji, gdzie zakres niezbędnych działań powinien zostać określony 
odpowiednio - na podstawie ekspertyzy mykologiczno-budowlanej (piwnica) oraz badań stratygraficznych i 
programu konserwatorskiego (dla elewacji).  

Inwentaryzacja architektoniczno - budowlana, ekspertyza mykologiczno-budowlana  stanu technicznego 
piwnic oraz ocena stanu technicznego budynku pozwalają stwierdzić, iż  roboty będące w zakresie niniejszego 
opracowania są możliwe do wykonania.  

Aktualnie (stan na listopad 2017r.) nie odnotowano uszkodzeń i awarii mogących uniemożliwić użytkowanie 
obiektu. Celem utrzymania właściwego stanu technicznego obiektu wykonać należy roboty określone w zakresie 
niniejszego opracowania ze szczególnym zwróceniem uwagi na remont detalu elewacyjnego oraz zabezpieczenie 
strefy piwnic. 
 
1.7. Zakres robót objętych ST. 
 
1.7.1.  Projektowane zagospodarowanie terenu. 

Zakres opracowania nie obejmuje żadnych zmian dot. istniejącego zagospodarowania terenu.  
 
1.7.2.  Planowany zakres robót budowlanych w remontowanym i przebudowywanym obiekcie: 
  

Zgodnie z zaleceniami opinii  na temat stanu technicznego budynku, ekspertyzy mykologiczno-budowlanej 
(piwnica) oraz badań stratygraficznych i programu konserwatorskiego (dla elewacji), a także wytycznymi 
Użytkownika i Inwestora, planuje się: 
 

1.1. Remont pomieszczeń piwnicznych (nieużytkowych) wynikający z opracowanej ekspertyzy mykologioczno - 
budowlanej w/w pomieszczeń. 

1.2. Osuszenie budynku i jego izolacja (zgodnie z opracowaną ekspertyzą). 
1.3. Remont elewacji budynku opracowany na podstawie badań stratygraficznych oraz wytycznych 

konserwatorskich: 

 remont ścian zewnętrznych ze względu na zły stan tynków, 

 uzupełnienie ubytków kamieniarskich portalu i opasek okiennych, 

 oczyszczenie istniejących elementów kamieniarki, 

 częściowa wymiana rur spustowych i obróbek blacharskich, 

 zabezpieczenie elewacji przed ptakami, 

 demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej, 

 remont stolarki okiennej i krat, 

 ogrzewanie przeciwoblodzeniowe rynien i rur spustowych. 
1.4. Roboty tymczasowe i towarzyszące (pomiary, rusztowania, transport, osłony). 

 
1.8. Określenia podstawowe 
 

Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury. 
budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a 
także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 
obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki. 
tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 
rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 
zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 
instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu - także dziennik montażu. 
dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, 
wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 
r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 
42 z późn. zm.). 
obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do 
ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich 
zakończeniu. 
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 
i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 
wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 
jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 
rodzaju robót budowlanych. 
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 
projektowej. 
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do spełniania 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 

szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 
z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której 
inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i 
wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze 
gotowego obiektu. 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
(eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 
interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski 
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty 
harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

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

i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych 
na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje 
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 
CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało 
się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek 
stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych postanowieniach 

umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do nadzorowania realizacji 
robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie 
jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
1.9. Ogólne wymagania dotyczące robót: 
 

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

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz jeden 
egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet STWiOR. 
1.9.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.9.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

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

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

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

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

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

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

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

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

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.9.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

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

2. MATERIAŁY 
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2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych: 
 

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

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

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

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
2.5. UWAGA: 
 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu pożądanego 
standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla danych rozwiązań. 
 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem: 

 spełnienia tych samych właściwości technicznych, 

 przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do stosowania, a w 
szczególności specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zamiennego rozwiązania), 

 uzyskaniu akceptacji projektanta i inżyniera budowy. 
 

3. SPRZĘT 
 

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

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu: 
 

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

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

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

- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy. 
 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami 
SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

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

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

 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i 
wytycznych. 

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

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości: 
 

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

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek: 
 

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

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

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

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania 
próbek i badania materiałów stosowanych przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. 
W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 
przez Wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje: 
 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
- znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

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

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
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- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 

przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
6.8.2.  Książka obmiarów 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. 
Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
6.8.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora 
nadzoru. 
6.8.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
6.8.5.  Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót: 
 

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

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz 
KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej tj. 
przedmiarze robót. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy: 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
Uwaga: Ilość robót i materiałów niezbędnych do wykonania zadania należy określić na podstawie norm zawartych 
w odpowiednich Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót: 
 

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

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

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy): 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania 

robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
- protokoły odbiorów częściowych, 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 



REMONT ELEWACJI BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 15 WE WROCŁAWIU 
dz. nr 15/2; AM-26; STARE MIASTO 

strona 13 
 

zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, 

gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny i po upływie okresu rękojmi i gwarancji: 
 

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

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne: 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Ustawy: 
 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 1332 z 2017r. z późn. zmianami ). 
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 

1229). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 

 
10.2. Rozporządzenia: 
 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz 
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych przepisów 
 bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 
 budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające rozporządzenie w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje: 
 

– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”, (tom I, II, III, IV, V) Arkady,   
Warszawa 1989-1990. 
– „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
 
 

 



REMONT ELEWACJI BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 15 WE WROCŁAWIU 
dz. nr 15/2; AM-26; STARE MIASTO 

strona 15 
 

 
SST - 01: Rusztowania  
                (CPV 45262110-5, CPV 45262120-8) 

     

 
1.   WSTĘP  
 

1.1.  Przedmiot specyfikacji 

     Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące realizacji robót związanych z montażem i demontażem 
rusztowań wewnętrznych do wykonania prac rozbiórkowych i budowlano-montażowych podczas realizacji 
zamówienia  t.j. remontu elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 
15 we Wrocławiu ( dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto ). 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 

        Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót w 
inwestycji wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmą czynności umożliwiające i 
mające na celu montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do realizacji prac przewidzianych w projekcie 
wykonawczym dla przedmiotowej inwestycji. 
 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 

  W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- montaż rusztowań, 
- demontaż rusztowań, 
 
1.4.   Określenie podstawowe 

       Określenie podstawowe użyte w niniejszej SST materiały posiadają odpowiednie dokumenty 
dopuszczające do stosowania i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

       Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
1.6.   Szczególne wymagania dotyczące robót 

 
Badania i odbiór rusztowań. 
Badania zamontowanych rusztowań z rur stalowych należy przeprowadzić po zakończeniu robot montażowych w 
całości lub jego części niezbędne  do prowadzenia robót. Badanie powinno obejmować sprawdzenie: 

 wymagań ogólnych, 

 stanu podłoża, 

 posadowienia rusztowań, 

 wykonania złączy i stężeń, 

 zakotwień, 

 pomostów roboczych i zabezpieczających, 

 urządzeń komunikacyjnych i transportowych, 

 urządzeń piorunochronnych, 
Badania należy przeprowadzić w sposób podany w normie państwowej  na rusztowanie z rur stalowych. 
Rusztowanie należy uznać za prawidłowe jeżeli wszystkie badania dały pozytywny wynik. Montaż rusztowań: 

 rozstaw podłużny ram pionowych nie powinien być większy niż 2,5 m, 

 szerokość pomostu roboczego nie może być mniejsza niż 0,7 m, 

 wysokość powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niż 2,5 m licząc od wierzchu pomostu jednej 
 kondygnacji do wierzchu pomostu kondygnacji następnej, 

 dopuszczalne odchyłki wierzchów stojaków ram pionowych nie powinny być większe niż 15 mm przy 
 wysokości rusztowań do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyższych niż 10m, 

 odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podłużnic wzdłuż osi podłużnej rusztowania nie może być 
 większe niż + / - 50 mm na całej długości rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdłuż osi 
 poprzecznej rusztowania + / - 20 mm, 

 odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno być większe niż 10 mm. 
 
1.7.    Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

         Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca dostarczy: 
1) Rusztowanie winno posiadać certyfikat bezpieczeństwa (znak B lub CE) co oznacza, że dany rodzaj 

rusztowania został dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodności wymagań z 
przepisami., 

2) Dokument odbiorowy dopuszczający do użytkowania, 
3) Dokumentację techniczną, którą może stanowić instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania opracowana 

przez producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporządzony dla konkretnego przypadku 
rusztowania. Instrukcja montażu i eksploatacji rusztowania sporządzona przez producenta winna zawierać: 
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- nazwę producenta z danymi adresowymi, 
- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modułowe, ruchome lub inne), 
- zakres stosowania rusztowania ze szczególnym uwzględnieniem podziału rusztowań na typowe i nietypowe, 

w którym powinny się znaleźć informacje na temat : 

 dopuszczalnego obciążenie pomostów roboczych, 

 dopuszczalnej wysokości rusztowań, dla których nie ma konieczności wykonania projektu, 

 dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obciążeń wiatrem), przy którym eksploatacja rusztowań jest możliwa, 

 sposób montażu i warunki eksploatacji urządzeń transportu pionowego (wciągarki), 

 informację na temat ilości poziomów roboczych i ich wyposażenia 

 warunki montażu i demontażu rusztowania, 

 schematy montażowe konstrukcji rusztowań typowych, sposoby postępowania w przypadku montażu 
rusztowania nietypowego, specyfikacje elementów, które należą do danego systemu rusztowania, sposób 
kotwienia rusztowania, zabezpieczenia rusztowania, 

 wzór protokółu odbioru, 

 wymagania montażowe i eksploatacyjne, zasady montażu i demontażu rusztowania, certyfikat 
bezpieczeństwa rusztowania (kryteria oceny zgodności wyrobu pod względem bezpieczeństwa), określający 
zgodność danego rusztowania z dokumentami odniesienia tj.: dokumentacją rusztowania, oznakowaniem, 
wytrzymałością konstrukcji rusztowania i podestów, stateczności rusztowania, urządzenia piorunochronne, 
urządzenia ostrzegawcze, urządzenia transportowe, zabezpieczenia przed upadkiem osób i przedmiotów z 
wysokości, wysiłek fizyczny przy montażu i demontażu, wygoda pracy na rusztowaniu, zakres merytoryczny 
instrukcji stosowania i montażu oraz eksploatacji rusztowań. 

 
 

2.   MATERIAŁY 
 
2.1.    Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  
 
2.2.    Materiały 

Należy zastosować rusztowanie nieruchome przyścienne. 
 

3.  SPRZĘT 
 
3.1.    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
3.2.   Sprzęt do wykonania robót 

Przy montażu rusztowań używany będzie sprzęt systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny 
lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymogów uzyskania stosowej jakości robót lub przepisów 
bezpieczeństwa zostaną przez nadzór inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT 
 

 Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniać zabezpieczenie elementów przed wpływem 
szkodliwych czynników atmosferycznych. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Wykonawca 
będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 

5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.    Zasady ogólne wykonania robót 

 
 Ogólne warunki wykonania podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
Roboty należy wykonywać zgodnie przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru 
inwestorskiego. 
 
5.2.    Wykonanie montażu 

       
  W przypadku  gdy  rusztowanie   systemowe  jest montowane  zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji 
rusztowania jest  nazwane  rusztowaniem  typowym  i  nie wymaga wykonania dodatkowej  dokumentacji  
projektowej.  Wszystkie pozostałe rusztowania, czyli rusztowania systemowe, które są montowane w konfiguracji 
innej niż zawarta w instrukcji montażu lub rusztowania niesystemowe są nazywane rusztowaniami nietypowymi i 
wymagają wykonania dokumentacji projektowej. Rusztowanie rurowo-złączkowe nie jest rusztowaniem 
systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca się stosowanie rusztowań systemowych, 
których montaż, demontaż i eksploatację należy prowadzić zgodnie z instrukcją montażu i eksploatacji, 
dostarczoną z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania rusztowania 
monterzy rusztowania winni znać tę instrukcję. Podczas montażu, demontażu i eksploatacji rusztowań należy 
przestrzegać przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracowników badań lekarskich 
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zgodnych z Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest 
ustawianie i rozbieranie rusztowań oraz pracy na rusztowaniach: 

- w czasie zmroku, jeżeli nie zapewniono światła dającego dobrą widoczność, 
- w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi, 
- podczas burzy i silnego wiatru. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

   
 Ogólne zasady kontroli robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 Kontroli będzie podlegać: 

-  stan podłoża na którym będzie montowane rusztowanie, 
-  sposób posadowienia rusztowania, 
-  sprawdzenie wymiarów zamontowanych rusztowań z uwzględnieniem dopuszczalnych odchyłek, 
-  stężenia rusztowań, 
-  sposób zakotwienia, 
-  pomosty robocze i ich zabezpieczenia, 
-  urządzenia piorunochronne, 
-  zabezpieczenia całego rusztowania. 

W czasie kontroli jakości będzie również oceniać bezpieczeństwo wykonywania robót i wykonywanych elementów. 
 

7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.   Ogólne zasady wykonywania obmiarów robót 

Ogólne zasady obmiarów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów określającą sposób i zakres obmiarowania jest przedmiar dołączony do 
dokumentacji przedmiarowej. 
 
7.2.   Jednostki obmiarowe 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na płaszczyznę poziomą, 
o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji  (pracy) rusztowań wg ilości roboczogodzin 
danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od składu brygady roboczej. 
 

8.   ODBIORY ROBÓT i PODSTAWY PŁATNOŚCI 

 
     Ogólne zasady odbiorów i dokonania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Odbiór robót 
należy przeprowadzić każdorazowo po ich montażu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy 
montażu oraz inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowań (przeglądy rusztowań) należy wykonywać 
codziennie przed rozpoczęciem 
pracy, sprawdzając: 

-  czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odkształcone , 
-  czy jest prawidłowo zakotwione, 
-  czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi , 
-  czy stan powierzchni pomostów roboczych i komunikacyjnych jest właściwy (czyste, nie śliskie, stabilne),  
-  poręcze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak), 
-  czy nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo rusztowania. 

Ponadto należy prowadzić przeglądy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadzać kierownik budowy lub 
konserwator, który sprawdzić winien stan rusztowań, czy w konstrukcji rusztowań  nie  ma  zmian,  które  mogą  
spowodować  katastrofę   budowlaną  lub  stworzyć niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji 
rusztowania. Rozliczenie robót następuje na zasadach ustalonych w umowie pomiędzy Wykonawcą, a 
Zamawiającym, po zakończeniu robót i ich odbiorze końcowym. 
 

9.    PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 
2.   Dz. U.178/1745/2005  –  w sprawie  minimalnych  wymagań  dotyczących  bhp  podczas użytkowania maszyn 

przez pracowników podczas pracy. 
3.   Ustawa o systemie oceny zgodności . 
4.   Rozporządzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby. 
5.   Rozporządzenie w sprawie wymagań zasadniczych w sprawie środków ochrony  indywidualnej. 
6.   Warunki techniczne wykonania i odbioru robót – dz.5 – Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki Budowlanej. 
7.   Rozporządzenie w sprawie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
8.   PN-M-47900-Rusztowania stojące metalowe robocze. Ogólne wymagania i badania  i eksploatacja. 
9.   PN-EN 39 – Rury stalowe do budowy rusztowań. 
10. PN-EN 74 – Złącza , śruby centrujące i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nośnych wykonywanych z 

rur stalowych. 
11. PN-EN 12811–Tymczasowe urządzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy. 
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych. 
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SST - 02: Roboty w zakresie burzenia ( CPV 45111000-8 ) 

       Roboty rozbiórkowe ( CPV 45111100-9 ) 

 

1. WSTĘP. 

 

1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru robót rozbiórkowych w 
istniejących obiektach kubaturowych oraz wywóz gruzu w ramach inwestycji określonej w punkcie 1.1. ST-1: 
Wymagania Ogólne. 

1.2. Zakres stosowania ST. 
 

Szczegółowe specyfikacje techniczne są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
w strefie piwnic: 

 rozebranie posadzek z cegieł 

 rozebranie podłoża z betonu żwirowego 

 odbicie tynków wewnętrznych 

 demontaż stolarki okiennej 
w zakresie elewacji: 

 odbicie głuchych i uszkodzonych tynków 

 demontaż płyt styropianowych w cokole 
 
Roboty towarzyszące: 

 usunięcie, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki. 

1.4. Podstawowe określenia. 

 Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz  określeniami podanymi 
w ST-I: (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne". 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową 
(opis techniczny, przedmiary robót), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót 
podano w ST I (kod 45000000-7). Wymagania ogólne”. Wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych. Prace 
rozbiórkowe wykonywane będą częściowo ręcznie przy użyciu narzędzi oraz sprzętu. Usuwanie gruzu z 
pomieszczeń, demontaż okien i drzwi będzie odbywało się na plac, a następnie na środki transportowe.  

Materiały nadające się do recyklingu należy dostarczyć do punktu surowców wtórnych. Materiały toksyczne 
(jeżeli by wystąpiły) powinny być składowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zakładach. 

       Z prac towarzyszących i tymczasowych konieczne będzie: 

 sprawdzenie czy wszystkie media zostały odłączone 

 przygotowanie placu do tymczasowego składowania gruzu, 
 
 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST 
i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY. 
                                                                                                                                                                               

Do wykonania robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
 

3. SPRZĘT. 
 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego tnącego i udarowego. 
 

4. TRANSPORT. 
                                                                                                                                                                    

Materiały z rozbiórek mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na 
całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepisów BHP i 
ruchu drogowego. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT. 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-1: (kod 45000000-7) ”Wymagania ogólne”.                                                                
Warunki przystąpienia do robót:                                                                                                            

  usunięcie sprzętu ruchomego, 

  wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robót na dachu, 

  wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu. 
 
Po wyznaczeniu fragmentów konstrukcji, przeznaczonych do rozbiórki, prace rozbiórkowe wykonać ręcznie lub 
 mechanicznie urządzeniami tnącymi i udarowymi. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-1: ( kod 45000000-7). „Wymagania ogólne”. Sprawdzenie i 
odbiór robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z projektem. 
 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBMIARU ROBÓT. 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1: (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

 ścianki działowe – m
2
 

 ściany konstrukcyjne - m
3
 

 tynki, polepa, okładziny, drewno – m
3
 

 konstrukcje stalowe - t 

 podłogi - m
3
 

 transport gruzu - m
3 

z uwzględnieniem odległości transportu 
 

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-1: (kod 45000000-7) „Wymagania ogólne”. Wszystkie roboty ujęte 
w tym rozdziale podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

    Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-1 (kod 45000000-7): Wymagania ogólne - pkt 9. 
Rozbiórki: płaci się za jednostki obmiaru. Cena obejmuje: 

  wyznaczenie zarysu rozbieranych elementów, 

  rozbiórkę ze złożeniem gruzu na odkład lub załadowaniem na samochody 
 
Wywóz gruzu i opłaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne (kod B-  00.00.00.), 
wydanie OWEOB Promocja -2004 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych tom I i III - wydawnictwo .ARKADY” -
1990 rok. 

 Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemysłu 
Mat. Bud. z dn. 28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z późniejszymi zmianami, 

 TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robót ziemnych. 
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SST - 03:  Konstrukcje betonowe i żelbetowe 
         Zbrojenie (CPV 45262310-7) 
        Betonowanie konstrukcji (CPV 45262311-4) 

 
1.  WSTĘP 

 
1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
konstrukcji betonowych i żelbetowych w ramach realizacji zadania: remont elewacji budynku Uniwersytetu 
Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu ( dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto ) 
- wykonanie podkładu betonowego oraz płyty fundamentowej żelbetowej w obrębie piwnic.. 

 
1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych oraz 
określeniami podanymi w SST Część I: „Wymagania ogólne”: 
Konstrukcje betonowe – konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi 
prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Konstrukcje żelbetowe – konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi współpracującymi z betonem w 
ilości nie mniejszej od ilości określonej jako minimalnej dla konstrukcji żelbetowych. 
Beton zwykły – beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach 
piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Beton towarowy  – mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 
Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa – mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito 
kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
w/c – wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 
Rusztowania montażowe – pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji montowanej z 
gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
Rusztowania robocze – pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu. 
Deskowania – pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych na miejscu. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, 
metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST Część I „Wymagania ogólne”. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
–  ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z późniejszymi 
zmianami), 
–  ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 
–  ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi 
zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy 
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 
Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych. 
  
2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 
2.2.1.1. Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków wg norm PN-EN 197-
1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 
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• klasa 32,5 – do betonu klasy B 25, 
• klasa 42,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej, 
• klasa 52,5 – do betonu klasy B 30 i wyższej. 
Zastosować należy beton wodoszczelny klasy min W-6. 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999 oraz warunków 
technicznych D2. 
c) Oznakowanie opakowania 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający 
następujące dane: 

• oznaczenie, 
• nazwa wytwórni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 

d) Świadectwo jakości cementu 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197- 2:2002, a wyniki ocenione 
wg normy PN-EN 197-1:2002. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni, można 
ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej: 

–  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
–  oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
–  sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu nie dających się rozgnieść w palcach i nie rozpadających 
   się w wodzie). 

W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może być użyty do betonu. 
g) Warunki magazynowania i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

• dla cementu pakowanego (workowanego): 
–  składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami), 
–  magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach), 

• dla cementu luzem: 
–  magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości 
cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 
czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
1) 10 dni – w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
2) po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę – w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2.1.2. Kruszywo do betonu 
Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia pozwalającą 
na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy 
składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały 
się. 
Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań i 
testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
2.2.1.2.1. Kruszywo grube 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz 
PN-S-10040:1999. 
Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań wg PN-
86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych 
przez Inspektora nadzoru. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

–  oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-4:2001), 
–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-06712 użycie 
takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji 
kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) dla korygowania 
recepty roboczej betonu. 
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2.2.1.2.2. Kruszywo drobne. 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-86/B-06712 i 
PN-S-10040:1999. 
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

–  oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
–  oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
–  oznaczenie składu ziarnowego – wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
–  oznaczenie zawartości grudek gliny – wg PN-88/B-06714/48. 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy z kruszywa o uziarnieniu 
ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki betonowej. 
Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym się w 
granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 
Zobowiązuje się dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg PN-86/B-06712 
oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkaicznej. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności 
kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości frakcji 0-2 mm. 
2.2.1.3. Woda 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca się stosowanie wody 
wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ją ze zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z wyżej wymienioną 
normą. 
2.2.1.4. Domieszki do betonów 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN- EN 934-6:2002.Do 
produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i pod 
warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie 
nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. Zastosować należy beton wodoszczelny klasy min W-6. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się 
domieszki o działaniu upłynniającym, napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez IBDiM do ich stosowania w 
budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane 
jedynie za zgodą Inspektor nadzoru. 
2.2.2. Mieszanka betonowa 
Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową wykonywaną 
samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną w Wytwórni (tzw. „beton towarowy”). Składniki 
mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji 
projektowej. Zastosować należy beton wodoszczelny klasy min W-6. Mieszanka betonowa powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 
Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej opracowanej przez 
Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. 
2.2.3. Stal zbrojeniowa 
Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 oraz warunków 
technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 
6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 
Odbiór stali zbrojeniowej na budowie 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę stali. 
Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach, z podziałem wg 
wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu nie narażonym na nadmierne 
zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
2.2.4. Materiały spawalnicze 
Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali z której wykonane jest zbrojenie oraz 
odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
2.2.5. Podkładki dystansowe 
Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz z tworzyw sztucznych. 
Podkładki dystansowe muszą być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek dystansowych z 
drewna, cegły lub prętów stalowych. 
2.2.6. Deskowania 
Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy PN-S-10040:1999, a ponadto: 

–  drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, PN-75/D-96000, PN-  
   72/D-96002, PN-63/B-06251, 
–  sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-
   3:2001, 
–  gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
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–  deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 
–  do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki  antyadhezyjne   
   parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na 
skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 
2.2.7. Rusztowania 
Do wykonania rusztowań należy stosować materiały zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Wykonawca powinien dysponować m.in.: 
1) do przygotowania mieszanki betonowej: 

–  betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
–  dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, 
–  odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

2) do wykonania deskowań: 
–  sprzętem ciesielskim, 
–  samochodem skrzyniowym, 
–  żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 
–  giętarkami, 
–  nożycami, 
–  prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

4)  do układania mieszanki betonowej: 
–  pojemnikami do betonu, 
–  pompami do betonu, 
–  wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
–  wibratorami przyczepnymi, 
–  łatami wibracyjnymi, 
–  zacieraczkami do betonu. 

5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 
–  szlifierkami do betonu. 

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać wymagania techniczne w 
zakresie BHP. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
 

4.  TRANSPORT 
 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST Część I „Wymagania ogólne”. 
 
4.1. Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
4.2. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać tak, 
aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie może nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości podanych w normie PN-S-
10040:1999. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w SST Część I „Wymagania ogólne”. 
Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 06250 lub PN-ENV 
206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami technicznymi D2. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 
 
5.2. Zakres wykonania robót 
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Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie z opracowaną przez 
Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego „Dokumentacją techniczną”. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego wpisem do Dziennika 
Budowy. 
5.2.1. Wykonanie deskowań 
Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań uniwersalnych umożliwiających 
uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny spełniać warunki podane w normie PN-S-
10040:1999. 
Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane na deskowania nie 
mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z masą betonową. 
Elementy ulegające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy należy wykonać z desek 
drzew iglastych klasy nie niższej niż C35. Deski grubości nie mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 
cm, powinny być jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania 
desek bez wpustu i pióra należy szczeliny między deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw 
sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie 
styków ścian z dnem deskowania. 
Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, 
wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut wiązałkowy itp.). 
Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy przyjmować zgodnie z 
odpowiednimi normami. 
5.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy wykonywać zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
5.2.3. Przygotowanie zbrojenia 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, kurzu i 
błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach technicznych 
stali ani późniejszej korozji. 
Stal pokrytą rdzą oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy sprawdzić wymiary 
przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłoconą można zmywać strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża 
się strumieniem ciepłej wody. Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 
Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm, w przypadku większych 
odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 
Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych noży. Dopuszcza się 
również cięcie palnikiem acetylenowym. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej, z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 
Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10042. 
Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są tam pęknięcia 
powstałe podczas wyginania. 
5.2.4. Montaż zbrojenia 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i 
montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z 
tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Stosowanie innych sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest 
niedopuszczalne. Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 
Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. 
Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz. W szkieletach tych węzły na 
przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż 
wyżarzonym drutem wiązałkowym: 
–  przy średnicy prętów do 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
–  przy średnicy prętów powyżej 12 mm – o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 
Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu zbrojenia w 
deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem deskowania nie może ulec zmianie. 
Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacją projektową i normą PN-91/S-10442. 
Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w 
trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawania prętów mogą być 
dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem 
lub spawać w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można na nim 
położyć spoinę wynosi 10 d. 
5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej 
5.2.5.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej 



REMONT ELEWACJI BUDYNKU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PRZY PL. UNIWERSYTECKIM 15 WE WROCŁAWIU 
dz. nr 15/2; AM-26; STARE MIASTO 

strona 26 
 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane zgodnie z 
wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z projektem, 
czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
5.2.5.2. Zagęszczenie betonu: 
Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-
10040:1999. 
5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumentacji projektowej lub w 
dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z Projektantem, a w prostszych 
przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu 
stwardniałego ze świeżym przez: 
–  usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego szkliwa 
   cementowego, 
–  obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zbliżonym do 
   zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno 
się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. Po 
wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 
5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki 
bezpieczeństwa pracy. 
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
5.2.6.1. Temperatura otoczenia. 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy zapewnić mieszankę 
betonową o temperaturze +20°C w chwili układania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia ulewnego 
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych 
powierzchni świeżego betonu. 
5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia. 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres 
pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach 
jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania 
organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.2.6.4. Zabezpieczenie betonu przy wysokich temperaturach otoczenia. 
Polewanie wodą betonu normalnie dojrzewającego należy rozpocząć po 24 h od jego ułożenia. Jeżeli temperatura 
wynosi +15°C i więcej, należy w pierwszych trzech dniach beton polewać co 3h w dzień i co najmniej raz w nocy, a w 
następnych dniach co najmniej 3  razy na dobę. 
Zabezpieczenie przed nadmiernym nasłonecznieniem: 
Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby nie dopuścić do uchybień w procesie pielęgnacji betonu spowodowanych 
ekspozycją świeżo ułożonego betonu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych podczas dużych upałów. 

 
5.2.7. Pielęgnacja betonu 
Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji 
monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Wymagania ogólne 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego między innymi podział obiektu na 
części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu kontroli, częstotliwości badań, 
sposobu i ilość pobierania próbek. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektor 
nadzoru. 
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogólne wymagania dotyczące 
kontroli jakości robót podano w SST Część 2: „Wymagania ogólne”. 
 
6.2. Zakres kontroli i badań 

6.2.1. Deskowanie 
Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz 
niniejszej SST. 
Sprawdzenie polega na: 
– sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
– sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
– sprawdzeniu stateczności deskowania, 
– sprawdzeniu szczelności deskowania, 
– sprawdzeniu czystości deskowania, 
– sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
– sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
– sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
– sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 
Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 
6.2.2. Rusztowania 
Rusztowania należy kontrolować zgodnie z SST dotyczącą wykonania rusztowań. 
6.2.3. Zbrojenie 
Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora nadzoru i 
potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 
Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacją projektową oraz odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-
S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podają powyżej przytoczone normy. 
6.2.4. Składniki mieszanki betonowej 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki betonowej, 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W „Planie kontroli” powinny być  uwzględnione badania prze 
widziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do 
potwierdzenia prawidłowości zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna 
być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
6.2.5. Mieszanka betonowa 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektorowi nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej 
SST. 
6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej 
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.7. Pielęgnacja betonu 
Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz niniejszą SST. 
Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.8. Beton 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normami PN-S-
10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszą SST, oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektor nadzoru 
wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektor nadzoru, zleci nadzór laboratoryjny 
niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach Inspektor nadzoru. 
Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
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W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i 
niniejszą SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 
technologicznych, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 
W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być określona w „Planie 
kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz  niniejszej SST. 
6.2.9. Kontrola wykończenia powierzchni betonu 
Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, postanowieniami normy PN-S-
10040:1999 oraz niniejszej SST. 
Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 
6.2.10. Kontrola sprzętu 
Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 
–  kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
–  sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
–  sprawdzeniu betoniarki, 
–  sprawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
–  sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 
Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana 
jest wpisem do Dziennika Budowy. 

 
7.  OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych konstrukcji betonowych i żelbetowych zgodnie z 
dokumentacją projektową i obmiarem w terenie. 
 

8.  ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i 
wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w 
dokumentacji projektowej, przywołanych normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. 

 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST Część 2 „Wymagania ogólne”. 
Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie z dokumentacją 
projektową, obmiarem w terenie i oceną jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań 
laboratoryjnych. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
•  dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
•  prace pomiarowe i przygotowawcze, 
•  wykonanie „Projektu technologii betonowania”, 
•  wykonanie „Planu kontroli” materiałów i robót, 
•  wykonanie „Projektu deskowania i rusztowania”, 
•  oczyszczenie podłoża, 
•  wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
•  pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
•  oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
•  przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
•  montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacją i zapewnieniem odpowiednich otulin, 
•  oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
•  przygotowanie mieszanki betonowej, 
•  ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, 
  zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
•  pielęgnację betonu, 
•  rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
•  usunięcie niedoskonałości powierzchni, 
•  oczyszczenie terenu robót z odpadów i usunięcie ich poza teren robót, 
•  wykonanie i dokumentację niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych Specyfikacją lub   
zleconych przez Inspektora nadzoru. 
Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
10.1. Normy: 

1.  PN-S-10040:1999  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania. 
2.  PN-88/B-06250   Beton zwykły. 
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3.  PN-ENV 206-1:2002 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
4.  PN-EN 197-1:2002  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów  
       powszechnego użytku. 
5.  PN-EN 197-2:2002  Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
6.  PN-EN 196-3:1996  Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
7.  PN-86/B-06712   Kruszywa mineralne do betonu. 
8.  PN-79/B-06711   Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
9.  PN-B-11112:1996  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
10. PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
11. PN-78/B-06714/15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
12. PN-EN 933-1:2000  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu  
       ziarnowego. Metoda przesiewu. 
13. PN-78/B-06714/16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziarn. 
14. PN-EN 933-4:2001  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczenie kształtu ziarn. 
15. PN-78/B-06714/12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
16. PN-88/B-06714/48  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń w postaci gliny. 
17. PN-78/B-06714/13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  mineralnych. 
18.  PN-77/B-06714/18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
19. PN-EN 1925:2001  Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości  
       kapilarnej. 
20. PN-88/B-32250   Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
21. PN-EN 934-2:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 2: Domieszki do betonu. Definicje, 
       wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 
22. PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola  
       zgodności i ocena zgodności. 
23. PN-91/S-10042   Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
24. PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
25. PN-ISO 6935-1/Ak:1998  Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania stosowane w kraju. 
26. PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
27. PN-ISO 6935-2/Ak:1998   Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania stosowane w 
       kraju. 
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SST - 04:  Roboty remontowe i renowacyjne 
        Izolacja przeciwwilgociowa (CPV 45453000-7) 
       Osuszanie i ozonowanie piwnic   
   
1.  WSTĘP.  
 

1.1.  Przedmiot SST. 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych posadzki piwnic podczas realizacji zamówienia  t.j. remontu elewacji 
budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu ( dz. nr 15/2, AM-
26, obręb Stare Miasto ). 
 
1.2.  Zakres stosowania SST.  

   Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
  
1.3.  Określenia podstawowe. 

   Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi podanymi 
w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  
Materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający przed przepływem wody lub wilgoci.  
Bitum – lepki płyn lub ciało stałe, składające się przede wszystkim z węglowodorów i ich pochodnych, rozpuszczalne 

w dwusiarczku węgla.  
  
1.4.  Zakres robót objętych SST. 

   Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych przegród zewnętrznych i wewnętrznych, poziomych i pionowych obiektu, 
przy użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat technicznych.  
  
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.  
  

2.  MATERIAŁY. 

  
2.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.1.  
  
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót.  

 
Mata hydroizolacyjna bentonitowa. 
Mata bentonitowa przeznaczona jest do izolowania przeciwwodnego podziemnych części budynków i budowli 
podziemnych. Mata jest przewidziana do stosowania na zagęszczonym podłożu gruntowym, pod płytami żelbetowymi 
o grubości co najmniej 10 cm. W przypadkach układania na podkładzie z chudego betonu wymagana grubość płyty 
musi być większa niż 15 cm. Podłoże może stanowić beton, grunt, piasek, żwir lub tłuczeń kamienny. Stopień 
zagęszczenia wszystkich podsypek jak i rodzimego gruntu powinien przekraczać 85%. Uziarnienie tłucznia powinno 
być ograniczone do 18 mm. Podłoże powinno być równe, bez ostrych występów i zagłębień.  
 
Dane techniczne:  
− zawartość bentonitu:  4,9 kg/m2  
− grubość w stanie suchym:  6,4 mm  
− wymiary zrolowanego pasma 1,25 x 4,5 m  
− ciężar zrolowanego pasma 34 kg  
− przyczepność do betonu  66,7 N/m (min)  
− ciężar zrolowanego pasma 34 kg  
− przyczepność do betonu  66,7 N/m (min)  
− odporność na ciśnienie hydrost 70 m  
− przepuszczalność 1 x 10-11 m/s  
− wytrzymałość na rozciąganie 13 kN/m  
− odporność na przebicie  600 N  
− elast. w niskich tempera  -30 st.C  
 
Cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca. 
To elastyczna cienkowarstwowa zaprawa uszczelniająca, dwuskładnikowa składająca się z cementu oraz dyspersji 
polimerowej, przystosowana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynku na starych i nowych podłożach. 
 
Dane techniczne:  
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− Bezszwowa i bezspoinowa, mostkująca rysy elastyczna powłoka uszczelniająca;  
− Do aplikacji na wszystkich nośnych, zwykle spotykanych w budownictwie podłożach;  
− Wiążąca hydraulicznie;  
− Ekologiczna;  
− Łatwa w stosowaniu;  
− Może być nanoszona pacą, pędzlem lub natryskiwana odpowiednim urządzeniem;  
− Przywiera bez gruntowania do wilgotnych podłoży;  
− Dyfuzyjna, odporna na mróz i starzenie;  
− Nie przepuszcza wody do 0,8 MPa;  
− Odporna na agresywne wobec betonu wody gruntowe;  
− Może być pokrywana wyłożeniami ceramicznymi i innymi przy zastosowaniu klejów elastycznych; szybkiej 
odporności na opady atmosferyczne  
 
Taśma uszczelniająca.  
Taśma uszczelniająca jest plastyczną taśmą bentonitowo - kauczukową, stosowaną do uszczelniania przerw 
technologicznych w betonowaniu, przejść elementów instalacyjnych przez przegrody budowlane i styków konstrukcji. 
Pęcznienie taśmy zapewnia trwałe uszczelnienie styku po pojawieniu się w nim wody. Zasadniczym składnikiem 
taśm jest bentonit sodowy który pod wpływem wody pęcznieje w stanie swobodnym ponad szesnastokrotnie. 
Umieszczenie taśmy w zamkniętej przestrzeni betonu ogranicza mu swobodę pęcznienia, a powstały po uwodnieniu 
Żel staje się znakomitą, aktywną barierą wodoszczelną. Wytworzone ciśnienie pęcznienia sprawia, Że rysy i pory 
betonu w otoczeniu taśmy zostają wypełnione i uszczelnione.  Wytrzymuje działanie znacznego ciśnienia 
hydrostatycznego (w zależności od typu nawet do 70 metrów słupa wody), zarówno w warunkach stałej obecności 
wody jak i w cyklach nawadniania i suszenia. Taśma składa się ze sproszkowanego bentonitu wymieszanego z 
kauczukiem butylowym. Bentonit stanowi nie mniej niż 85% masy taśmy.  
 
Dane techniczne:  
− Wymiary przekroju – 25x19 mm,  
− Długość zwoju – 5 m,  
− Ciężar 0,74 kg/m,  
− Ilość zwojów w kartonie – 6 szt,  
− Zawartość kartonu – 30 m,  
− Ciężar kartonu – 23 kg,  
− Wygląd - Brak deformacji przekroju, brak sklejania się,  
− Edometryczny wskaźnik pęcznienia - > 160%,  
− Czas pęcznienia – 7 dób,  
− Czas pęcznienia po przesuszeniu do stałej objętości w temperaturze pokojowej 20-22 °C, od 7 do 9 dób,  
− Ciśnienie pęcznienia - > 300 Kpa,  
− Współczynnik filtracji - Brak filtracji.  
 
Siatka. 
Siatka mocująca do taśmy uszczelniającej (w komplecie z gwoździami do betonu). Występuje w odcinkach o długości 
0,6 m (opakowanie: karton 30 mb).  
 
Klej. 
Niepalny, dyspersyjny klej lateksowy, koloru szarego do taśmy uszczelniającej. Wydajność kleju: 31 mb/1l. Może być 
stosowany na powierzchnie wilgotne i świeży beton, ale nie można go nakładać na powierzchnie pokryte wodą 
(opakowanie puszka 3,8 l).  
  

3.  SPRZĘT. 

  
3.1.  Wymagania ogólne.  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.2..  
  
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót. 

Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać przy użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.   
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i 
ST.  
  

4.  TRANSPORT. 

  
4.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 3.3 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
  
4.2.  Transport materiałów. 

Transport materiałów odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 
uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów 
przewozowych.  
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4.3.  Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem 
określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona odbiorcom w języku polskim.   
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym 
przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się 
etykieta zawierająca:  
− nazwę i adres producenta,  
− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
− datę produkcji i nr partii,  
− wymiary,  
− numer aprobaty technicznej,  
− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
− znak budowlany.  
  

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
  
5.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 5 ogólnej specyfikacji 
technicznej.  
  
5.2.  Warunki przystąpienia do robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania izolacji powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. 
elementy.  
  
5.3.  Przygotowanie podłoża.  

Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu, 
krawędzie odsadzki fundamentowej należy oczyścić z gruzu i ziemi. Wystające części fundamentów należy 
potraktować ze szczególną pieczołowitością. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność 
części należy usunąć z całej powierzchni za pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  Następnie, o ile to 
konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie wygładzać. 
Podłoże musi być nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz szkodliwych 
zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) zaś naroża odpowiednio zaokrąglić. Do tworzenia wyobleń 
najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 2 cm. 
Wyoblenia można wykonać z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które 
przykleja się do podłoża.   
  
5.5.  Izolacje z emulsji i mas. 

Gruntowanie podłoża. 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. 
Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odtłuszczona i odpylona. Podkład betonowy lub 
cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa 
niż 5°C.  
Wykonanie izolacji powłokowej. 
Płynny lepik należy nanosić na zimno na suche i czyste podłoże w jednej lub 2 warstwach pędzlem, szczotką 
dekarską z twardym włosiem lub natryskiem. Optymalna temperatura podłoża i otoczenia w czasie wykonywania prac 
20°C. Materiału nie należy stosować: − na wilgotne podłoże, − na podłoże smołowe, − w miejscach gdzie do czasu 
odparowania rozpuszczalnika występują źródła zapłonu.  
  
5.6.  Montaż taśm uszczelniających. 

Miejsca układania taśm powinny być czyste i w miarę suche. Należy usunąć z nich kurz, gruz, rdzę i inne 
zanieczyszczenia. Nie wolno układać taśm na powierzchniach pokrytych wodą. Taśmę należy stopniowo rozwijać ze 
zwoju i układać w złączu betonowym, dociskając ją do podłoża poprzez papierowy pasek ochronny. Po umieszczeniu 
taśmy we właściwej pozycji papierowy pasek należy usunąć. Sąsiednie odcinki taśmy łączy się przez zetknięcie ich 
końców tak, aby tworzyły ciągły pas uszczelnienia. Taśmę przytwierdza się do podłoża za pomocą siatki i gwoździ do 
betonu lub kleju. Siatkę nakłada się na ułożoną w odpowiednim miejscu taśmę. Odcinki siatki łączy się na zakład. 
Dołączone gwoździe należy wbijać w miejscach zakładów i w środku pomiędzy nimi (uzyskuje się przez to stały, 30 
cm odstęp między gwoździami). W przypadkach, gdy nie jest możliwe zastosowanie siatki i gwoździ, taśmę 
przytwierdza się do podłoża przy użyciu kleju. W takiej sytuacji należy postępować następująco: za pomocą wałka 
lub pędzla należy nanieść cienką warstwę kleju o szerokości taśmy i grubości minimum 0,1 mm. Po 10-15 minutach 
klej zmieni kolor z szarego na czarny i od tego momentu można przyklejać taśmę. Maksymalny czas montażu taśmy 
wynosi 2 godziny od momentu nałożenia warstwy kleju. Przy montażu taśm na powierzchniach pionowych należy 
układać je od dołu do góry, aby nie powodować ich wyciągania się. Ułożona i zamontowana taśma powinna na całej 
długości przylegać do podłoża. Do montażu taśmy na elementach instalacyjnych oraz innych z plastyku lub stali 
należy stosować klej.  Taśmy o wymiarach 25 x 19 mm powinno się stosować w złączach pionowych i poziomych 
konstrukcji żelbetowych podwójnie zbrojonych o grubości co najmniej 20 cm.   
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W każdej sytuacji należy zachować wielkość otuliny betonu:  
− otulina betonu minimum 7,5 cm - w przypadku taśmy o wymiarach 25 x 19 mm;  
− otulina betonu minimum 5,0 cm - w przypadku taśmy o wymiarach 15 x 10 mm.  
  

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

  
6.1.  Wymagania ogólne. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.  
  
6.2.  Badania w czasie wykonywania robót. 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału.  Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. 
Zasady kontroli powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  Kontrola jakości polega 
na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta 
oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie badań doraźnych.  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
  

7.  OBMIAR ROBÓT. 

  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 6.  Jednostką obmiarową powierzchni izolacji 
stanowią [m2].  

  
8.  ODBIÓR ROBÓT. 

  
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7.  
  
8.2.  Odbiór podłoży. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do izolacji. Jeżeli odbiór podłoża odbywa 
się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić.   
  
8.3.  Zgodność z dokumentacją. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie 
pomiary i badania dały pozytywny wynik.  
  
8.4.  Wymagania przy odbiorze  

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość wykonania izolacji, wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− szczelność.  
  

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
− dostarczenie materiałów,  
− przygotowanie i oczyszczenie podłożą,  
− wykonanie izolacji wraz z ochroną,  
− uporządkowanie stanowiska pracy.  
  

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym  
    rozciąganiu  
PN-ISO 4593:1999   Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości metodą skaningu  
    mechanicznego  
PN-83/N-03010   Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki ZUAT-15/IV.08 
    Wyroby do izolacji paroszczelnych.  
PN-B-02862:1993   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania nie palności materiałów  
    budowlanych  
PN-83/N-03010   Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek produktu do próbki.  
PN-90/B-04615   Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań.  
PN-93/B-02862    Odporność ogniowa PN-B-32250  Woda do celów budowlanych.  
PN-EN 13139:2003/ AC:200  Kruszywa do zaprawy Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy 
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. Instrukcje montażu 
materiałów hydroizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów  
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SST - 05:  Roboty w zakresie stolarki budowlanej   
    (CPV 45421000-4) 

     
1.   WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot SST 

 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej 
podczas realizacji zamówienia  t.j. remontu elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. 
Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu ( dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto ). 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 

 
Ogólna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych. 
 
1.3. Zakres robot objętych SST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z montażem stolarki 
okiennej w obrębie piwnic. 
  

 -  wykucie z muru starych ościeżnic drewnianych 
   -  osadzenie nowych ościeżnic optymalnych wymiarowo do danego  otworu  okiennego z uszczelnieniem styku 

ościeżnic z murem pianką uszczelniającą  
 -  uzupełnienie tynku na ościeżach wewnętrznych i zewnętrznych  
   -  szpachlowanie i odmalowanie farbą elewacyjną tynku ościeży zewnętrznych 
 -  odwiezienie starej stolarki  

 
1.4. Określenia podstawowe 
 

Skrzydło - ruchoma część okna, drzwi lub wrót zamocowana w ościeżnicy lub bezpośrednio w otworze budowlanym 
Ościeżnica - rama służąca do zamocowania skrzydeł lub szyby i osadzenia wyrobu na stałe w otworze budowlanym 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w 
SST ”Wymagania ogólne”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST ”Wymagania ogólne”. 
Montaż stolarki budowlanej powinien odbywać się na podstawie dokumentacji, która powinna zawierać: 
 - wykaz ilościowy wyrobów z podziałem na typy, wymiary główne  
 

2.   MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST ”Wymagania ogólne”. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 
Materiałami stosowanymi przy montażu stolarki są: 
 - okna drewniane o współczynniku Uw max = 1.10 W/m2K, wyposażone w higrosterowane nawiewniki okienne 
   ( po 1 szt. na okno ). Stolarka okienna w kolorze orzecha włoskiego ( akceptacja po prezentacji próbek ). 
Stolarka okienna powinna spełniać wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczególnych norm, a także 
posiadać atest producenta. 
  

3.   SPRZĘT. 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót ujętych w specyfikacji 

 
- wiertarka 
- poziomica 
- inne drobne narzędzia 
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4.   TRANSPORT. 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST „Wymagania ogólne”. 
 
4.2. Transport materiałów 

 
Materiały niezbędne do wykonania prac przewidzianych w SST można przewozić dowolnymi środkami transportu 

w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem bądź uszkodzeniem w czasie transportu. 
 

5.   WYKONYWANIE ROBÓT 

 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w SST ‘Wymagania ogólne”. 

 
5.1. Montaż stolarki okiennej 

  
Ościeżnice okienne drewniane należy mocować do muru za pomocą kotew stalowych odpowiednich co do 

długości w zależności od rodzaju ościeżnicy i materiału ściany. Odległość między punktami mocowania ościeżnicy 
nie powinna być większa niż 75cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm. 
Kotwy w ościeżnicach powinny być tak rozmieszczone, by ich odstęp od progu i nadproża był mniejszy niż 25cm, a 
ich rozstaw  mniejszy niż 80cm. 

Styki ościeżnicy z murem należy uszczelnić pianką izolacyjną, zabezpieczając odpowiednio ościeżnicę  przed 
odkształceniem, a skrzydła przed zanieczyszczeniem (oklejając taśmą ochronną ). 
Producent stolarki okiennej dostarcza szczegółową instrukcję wbudowywania tych wyrobów. 
Kolejność czynności montażu przedstawia się następująco: 

- zdjąć skrzydła z ościeżnicy i nasunąć na występy ościeżnicy kotwy 
- wstawić ościeżnice w otwór zachowując ok. 5cm pomiędzy ościeżnicą i węgarkiem na piankę 
- ustawić w poziomie i pionie ościeżnicę 
- zamocować ościeżnicę w kotwach 
- założyć skrzydła  
- wypełnić szczelinę pianką 

 
6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Każdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma dokładnie zawarte tolerancje zarówno, co do 
odkształceń samego profilu jak i jego montażu. Ogólnie można powiedzieć, ze profil sam w sobie nie powinien być 
odkształcony więcej jak 1 mm przy przyłożeniu do niego łaty pomiarowej przy wysokości do 1,5 m, przy wyższych do 
1,5mm. zaś odchyłki montażowe nie powinny przekraczać 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr. 
Ościeżnice drewniane  winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscu połączeń z murem. 
Odchylenie od pionu ościeżnic okiennych nie może przekraczać 2mm na metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm 
na całą ościeżnice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogą być większe jak 3 mm. 
Zamknięte skrzydła okienne nie powinny przy poruszaniu klamką wykazywać żadnych luzów. 
Otwarte skrzydła okienne nie mogą się same zamykać. 
Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób trwały. 
Szczelność stolarki okiennej sprawdza się przez włożenie w dowolnym miejscu pomiędzy ościeżnicę a ramiaka 
paska papieru pakowego szerokości 2cm. Jeżeli po zamknięciu  pasek nie daje się wyciągnąć bez zerwania, skrzydła 
okienne uznaje się za szczelne. 
Kontrolę jakości montażu stolarki okiennej przeprowadzić zgodnie z wymaganiami producenta. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT. 

  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne”. 
Jednostką obmiarową jest: 
 - stolarka okienna - szt. ( dla danego wymiaru ) 
 

8.   ODBIÓR ROBÓT. 
  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wynik pozytywny. 
Przy odbiorze końcowym montażu stolarki należy przeprowadzić następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją  kosztorysową /przez porównanie/ 
-  sprawdzenie atestów dopuszczenia wyrobów do stosowania w budownictwie 
- sprawdzenie osadzenie ościeży w murze /pkt.6.2. SST/ 
- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/  
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9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne”. 

Podstawą płatności robót montażowych jest kosztorys  ofertowy Wykonawcy z oferowaną ceną za jednostkę obmiaru 
danego typ robót. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
10.1. PN-83/B-10085  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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SST - 06: Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

      (CPV -  45331200-8) 
 

1. WSTĘP. 

 
1.1. Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z instalowaniem systemu wentylacji mechanicznej podczas realizacji zamówienia  t.j. remontu 
elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu ( dz. nr 
15/2, AM-26, obręb Stare Miasto ). 
 
1.2. Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania dokumentów przetargowych i kontraktowych 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2. 
 
1.3. Przedmiot i zakres robót objętych SST.  

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru 
robót związanych z:  

• montażem kanałów, kształtek i uzbrojenia instalacji wentylacji mechanicznej  
• montażem urządzeń wprowadzających powietrze w ruch  
• montażem dodatkowych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji wentylacji     

mechanicznej  
SST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:  

• kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac,  
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża ( w szczególności roboty murarskie, 

ślusarsko-spawalnicze montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
• ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną,  
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów wyznaczonych w 

dokumentacji,  
• wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych przewodów i 

elementów linii,  
• przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany 

element instalacji wentylacji mechanicznej, w szczególności prawidłowości działania termostatu sterującego 
włączanie wentylatora.  

  
1.4. Określenia podstawowe, definicje.  

Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne”, a także podanymi poniżej:  
Przygotowanie podłoża 

- zespół czynności wykonywanych przed układaniem przewodów mających na celu zapewnienie możliwości   
ułożenia przewodów zgodnie z dokumentacją; tu zalicza się następujące grupy czynności:  

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych; 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie; 
- montażu uchwytów do rur i przewodów; 
- montaż konstrukcji wsporczych.  
- zespół urządzeń, zespołów i elementów służących do uzdatniania i rozprowadzania powietrza  

Wentylacja mechaniczna 
- wentylacja z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych lub strumieniowych  

Przewód wentylacyjny 
- część instalacji wentylacji o zamkniętym przekroju poprzecznym, prowadzący powietrze  

Tłumik akustyczny 
- część instalacji wentylacji zmniejszający hałas, przenoszony przez powietrze wzdłuż instalacji  

Kratka wentylacyjna, nawiewnik, wywiewnik 
- części instalacji wentylacji osłaniające otwory wlotu lub wylotu powietrza  

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 
„Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 
  
1.6. Dokumentacja robót montażowych  

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji wentylacji mechanicznej stanowią:  
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra  
   Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. 
Nr 202, poz. 2072 ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, sporządzona zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),  

– dziennik budowy prowadzony 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. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi 
zmianami),  

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania użytych 
wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 
92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,  

– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych,  

– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. 
z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).  

Montaż elementów instalacji wentylacji mechanicznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych i instalacyjnych.  
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW. 

  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji technicznej dla 
projektowanych rozwiązań.  
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod warunkiem:  

– spełniania tych samych właściwości technicznych,  
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania,   

uzyskanie akceptacji projektanta).  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” .  
Do wykonania i montażu instalacji wentylacji mechanicznej w obiektach budowlanych należy stosować przewody 
wentylacyjne, osprzęt oraz wentylatory posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel:  

– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności,  
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 

normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektro-techniczną ( IEC ) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,  

– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 

przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa,  
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną.  

 
Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
instalacji wentylacyjnych w  obiekcie budowlanym. 
  
2.2. Rodzaje materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

a) przewody i kształtki wentylacyjne 
    – zabezpieczenie antykorozyjne minimum na poziomie blachy stalowej ocynkowanej. Elementy instalacji 

powinny być gładkie, bez załamań, ostrych krawędzi, wgnieceń, powłoki ochronne nieuszkodzone.  
b) wentylator osiowy d=125 
c) klapa pożarowa EI 30 
d) konstrukcje wsporcze - dla wentylacji typowe 
e)  wywietrzak dachowy 
  
Specyfikacja materiałowa  – zawarta jest w części projektu wykonawczego. 

 
2.4. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych instalacji wentylacyjnych 

Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST,  
– są właściwie oznakowane i opakowane,  
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,  
– producent dostarczył dokument świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów 
lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów.  
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Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych – wyrobów i materiałów nieznane-go pochodzenia.  
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.  
 
2.5. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji wentylacyjnych 

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 
wymaganiami odpowiednich norm.  
Sprzęt i osprzęt podstawowy i pomocniczy należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz 
zawilgoceniem. 
Miejsce składowania na budowie powinno być suche, posiadać dogodny dostęp i dojazd.  
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI.  

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .  
 
Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.  

 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU. 

  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” . 
 
4.2. Transport materiałów  
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić materiałów do montażu. Stosować 
dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych.  
 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT. 

  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót.  
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru.  
 
5.2. Montaż instalacji wentylacyjnych. 
 

 Wywiew z pomieszczenia piwnicy stanowić będzie zaprojektowany przewód SPIRO d=125mm w obudowie GK z 
izolacją z wełny mineralnej, którego umiejscowienie wskazano w cz. rysunkowej. Przewód wyposażyć należy w 
piwnicy w higrosterowalny wentylator BXC275 oraz klapę pożarową EI 30 na poziomie wejścia do piwnicy (z uwagi 
na fakt, iż piwnica uprzednio została wydzielona drzwiami EI 30) oraz w wywietrzak dachowy na poziomie 
stropodachu przybudówki.  
 
Zakres robót obejmuje:  

• przemieszczenie prefabrykatów i materiałów z miejsca składowania na miejsce wbudowania.  
   Przewody wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 1505 i : PN-EN 1506, ich szczelność 

PN-B-03434, a wykonane połączenia PN-B-76002.  
• montaż elementów instalacji wentylacyjnych 
   Sposób mocowania wentylatora powinien zabezpieczać przed przenoszeniem drgań na konstrukcję budynku i 

przewody wentylacyjne 
• badanie i próby pomontażowe  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” . 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań instalacji wentylacyjnej zawarty jest w PN-EN 12599:2002 
Wentylacja budynków.  
Procedury badania i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
  
6.2. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i końcowych 

polegających na kontroli:  
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,  
– jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej, nor-mami, przepisami budowy 

oraz bhp,  
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji wentylacyjnej potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu,  
– pomiarach i badaniach jak w punkcie 6.1  

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań.  
 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami  

Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.  
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Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na 
jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  

 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 

  
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST„Wymagania ogólne”. 

 
7.2. Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji wentylacyjnych.  

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające zawartym w 
dokumentacji i tak:  

– dla przewodów wentylacyjnych: m², m lub kpl.,  
– dla urządzeń: szt., kpl.,  

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT. 

  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV. 

 
8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urządzeń 

8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny  
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót mających wpływ na wykonanie 
dalszych prac.  
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.:  

• montaż przewodów wentylacyjnych  
• montaż wentylatora.  

8.2.2. Odbiór częściowy  
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz elementów urządzeń, które ulegają 
zakryciu, uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac.  
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i projektem: 
wydzielonych instalacji np. kanały i kształtki wentylacyjne,  
8.2.3. Odbiór końcowy  
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót instalacyjnych przed przekazaniem użytkownikowi.  
 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 

  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST. 

 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności.  

  Rozliczenie robót montażowych instalacji wentylacji może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych 
robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona 
na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez 
zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
   Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji wentylacji lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ww. 

uwzględniają:  
– przygotowanie stanowiska roboczego,  
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,  
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie robót na 

wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność występuje),  
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót,  
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w specyfikacji technicznej szczegółowej,  
– likwidację stanowiska roboczego.  

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych do wykonania 
robót na wysokości do 4 m od poziomu terenu.  
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych rusztowań mogą być 
uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej płatności.  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 

  
10.1. Normy  

• PN-89/ B-01410  Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczenia  
• PN-67/B-03410  Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodów wentylacyjnych.  
• PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania  
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• PN-68/B-01411  Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych. Podział, nazwy i określenia  
• PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego  
• PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badania i metody pomiarowe dotyczące odbioru  
   wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji  
• PN-EN-1505 i 1506 -Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki  
• PN-B-03434:1999 Wentylacja -- Przewody wentylacyjne -- Podstawowe wymagania i badania  
• PN-B-76002:1996 Wentylacja -- Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
  

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy  

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wydanie 2 Warszawa, Wydawnictwo 

Akcydensowe 1981 r.  
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 

Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.  
– Katalogi i karty materiałowe producentów.  

 
10.2.2. Ustawy 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).  
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zmianami).  

10.2.3. Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego  zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfika cji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).  

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, 
jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 
wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
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SST - 07: Roboty remontowe i renowacyjne. 
     CPV 45453000-7: Remont zabytkowych elewacji 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie renowacji zabytkowych elewacji, związany z realizacją inwestycji pn.: 
remont elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu 
(dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto). 
 
Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.2. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
  
Remont elewacji wykonać wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po wykonaniu badań 
stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z tynkowaniem i nową 
kolorystyką).  

 
2. MATERIAŁY 
 

Dopuszcza się stosowanie materiałów innych niż zaproponowane pod warunkiem zachowania zakładanych 
parametrów i przyjętego poziomu technicznego. 
 
2.1. Materiały do remontu elewacji.  

 

 detergent biodegradowalny, 

 środek do wzmacniania tynków, 

 obrzutka tynkarska, 

 tynk podkładowy (magazynujący sole) 

 tynk nawierzchniowy, 

 tynk zewnętrzny wysokohydrauliczny, wapienny, 

 szpachle kontaktowe o uziarnieniu 0-1,2mm, 

 gładki tynk wapienny, 

 dyspersyjne masy szpachlowe, 

 siatka zbrojeniowa, 

 zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementów ozdobnych, 

 taśma dylatacyjna, 

 kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania mrozoodporne. 
 

2.2. Materiały do remontu obróbek i el. stalowych: 
 

 rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami, 

 rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami, 

 parapety zewnętrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm, 

 uchwyty na flagi ce stali nierdzewnej, 

 wsporniki i uchwyty szyldów, 

 szyldy wykonywane na indywidualne zamówienie, 

 drzwiczki stalowe powlekane wraz z osprzętem (zamkami, zawiasami), 

 kolce stop-ptak na listwach systemowych. 
 
3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
4. TRANSPORT 
 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i elementy 
konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

 Remont elewacji wykonać wg programu konserwatorskiego remontu elewacji opracowanego po 
wykonaniu badań stratygraficznych (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z 
tynkowaniem i nową kolorystyką). 
 

 Prace należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 
5.1. Renowacja tynków zewnętrznych. 
 

 Należy dokonać opukania i demontażu głuchych i odparzonych tynków zewnętrznych oraz łuszczącej się farby. 
Dokonać napraw muru w miejscach spękań (w strefach, gdzie odkryte zostało uszkodzenie spoinowania cegieł ścian 
zewnętrznych dokonać trzeba tzw. szycia elewacji prętami oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zasłoniętych 
uszkodzeniach poinformować projektanta. Elementy kamienne remontować zgodnie z opisem pkt. 13.2. Do renowacji 
tynków zastosować kompletny system jednego producenta w oparciu o drobnoziarniste tynki cementowo-wapienne 
zachowując wszystkie detale elewacyjne (gzyms pośredni, bonie w strefie parteru, boniowane lizeny, opaski okienne 
oraz gzyms wieńczący. W strefie cokołowej tynk grzebieniowy zabezpieczyć hydrofobowo. Dokonać należy 
następujących po sobie czynności:   
  
1. Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna i rysunkowa aktualnego stanu zachowania. 
2. Dezynfekcja powierzchni skażonych biologicznie.   
3. Usunięcie tynków zmurszałych, w znacznym stopniu odspojonych (głuchych) przez ręczne odkucie. 
4. Usunięcie wtórnych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich (dotyczy 

szczególnie opasek okiennych oraz gzymsów). 
5. Usunięcie pozostałości wtórnych powłok malarskich preparatami dedykowanymi do spulchniania spoiw olejnych i 

emulsyjnych. Pozostałości preparatu dokładnie usunąć, w razie konieczności wykonać zabieg odsalający. 
6. Usunięcie zanieczyszczeń powierzchniowych – mycie wodą pod regulowanym ciśnieniem dyszą szpachelkową. 

Prace wykonywać z dużą ostrożnością, żeby nie uszkodzić powierzchni zbyt silnym strumieniem wody (pary 
wodnej). Czynność w razie potrzeby powtórzyć kilkukrotnie, stosować dodatkowo miękkie szczotki z włosia 
sztucznego. Dopuszcza się stosowanie środków powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji 
wykonanych z materiałów porowatych. Środki nie mogą zwiększyć higroskopijności tynków.  

7. Przygotowanie podłoża ceglanego do wykonania rekonstrukcji tynków i profili sztukatorskich - oczyszczenie 
powierzchni, podklejenie lub/i wymiana cegieł, uzupełnienie spoin (ewentualne zszywanie).  

8. Odsłonięcie korodujących bolców i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub oczyszczenie powierzchni i 
zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami konserwatorskimi.  

9. Podklejenie elementów odspajających się fragmentów dekoracji modyfikowanym klejem mineralnym na bazie 
wapna dyspergowanego, oczyszczonego cementu portlandzkiego, wapna trasowego z wypełniaczem 
odpowiednich frakcji piasku kwarcowego  Skład zaprawy dopasować indywidualnie do miejsca iniekcji i 
uzupełnianych fragmentów.  

10. Wzmocnienie osłabionych fragmentów powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem penetrującym, mleczkiem 
wapiennym i itp. lub ewentualne zastosowanie siatki z włókna szklanego. 

11. Rekonstrukcja tynków i dekoracji sztukatorskich modyfikowanymi zaprawami mineralnymi dostosowanymi 
właściwościami fizycznymi oraz składem do tynków uzupełnianych. W zależności od głębokości prac 
demontażowych oraz zakresu tynków do odtworzenia zastosować odpowiedni system tynkowania. Pierwsze fasy 
chronologiczne badania stratygraficznego wykazują występowanie tynków wapiennych, ostatnie natomiast 
cementowo-wapiennych.  

12. Rekonstrukcja oryginalnej faktury powierzchni – rodzaj zastosowanego materiału warunkują zalecenia producenta 
farby elewacyjnej gwarantującego odpowiednią trwałość aplikowanych materiałów. Materiały przed 
zastosowaniem na elewacji powinny uzyskać akceptację nadzoru konserwatorskiego.  

13. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca się stosowania matowych farb krzemianowych. 
Stosować odpowiednie grunty do przyjętej technologii. Kolorystykę elewacji określono w części rysunkowej 
opracowania. 

 

 W strefie elewacji południowej należy zdemontować wyklejenie cokołu styropianem i zastąpić je pogrubionym 
tynkiem cementowym zabezpieczonym hydrofobowo. Uszkodzone płytki ceramiczne parapetów elewacji południowej 
należy wymienić na nowe. Parapety elewacji frontowej ulegają wymianie na nowe, wykonane z blachy tytanowo-
cynkowej.  
 
5.2. Renowacja elementów kamiennych elewacji ( portal, opaski okienne ). 
 

Celem prac konserwatorskich jest wzmocnienie osłabionej struktury obiektu, przywrócenie wartości estetycznych 
oraz zabezpieczenie go przed dalszym niszczeniem.  Zakłada się wykonanie wszystkich prac z zakresu 
profilaktyki konserwatorskiej oraz rekonstrukcję brakujących fragmentów (portal) możliwych do odtworzenia na 
podstawie wzorów na powtarzalnych partiach obiektu.  
  
Uwaga – konserwację portalu wykonać na wszystkich powierzchniach, również tej od strony wnętrza obiektu. 
Część widocznych spękań i ubytków kamieni występuje w miejscach osadzenia zawiasów dla drzwi wejściowych. 
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1. Wstępne oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń powierzchniowych miękkimi szczotkami, pędzlami.  
2. Dezynfekcja powierzchni skażonej mikrobiologicznie roztworem lichenicydy.  
3. Wzmocnienie wstępne widocznie osypujących się i osłabionych partii powierzchni preparatem 

krzemoorganicznym o właściwościach wzmacniania struktury materiału i ostatecznych właściwościach 
hydrofilnych wzmacnianej powierzchni.   

4. Usunięcie wtórnych, niewłaściwych uzupełnień (spoiny między blokami kamieni, wypełnienia ubytków, w 
szczególności na ościeżach portalu),  

5. Usunięcie kołków, haków, kabli – wykucie ręczne. 
6. Ewentualny demontaż kraty nadświetla drzwi, ocena jakości  połączeń kotew montażowych kraty w kamieniu.  
7. Umycie powierzchni wodą lub parą wodną pod niewielkim ciśnieniem z zastosowaniem preparatów chemicznych. 
8. Doczyszczenie powierzchni z trudnousuwalnych nawarstwień o charakterze powłoki uszczelniającej – miejscowe 

powtórzenie zabiegu oczyszczania metodą chemiczną, ręczne szlifowanie tarczami ściernymi, odkucie dłutem itp. 
Nie uszkodzić faktury powierzchni elementów.  

9. Usunięcie z powierzchni zabrudzeń powłok malarskich (punktowo w miejscach zabrudzeń) dobraną indywidualnie 
metodą chemiczną – pasty z rozpuszczalników organicznych i talku.  

10. Odsolenie powierzchni metodą migracji soli do rozszerzonego środowiska (okłady z ligniny i wody 
demineralizowanej).  

11. Założenie okładów zmydlających oraz służących odplamieniu przebarwionych powierzchni piaskowca – środki 
chemiczne wytypowane po ustaleniu charakteru wyplamień i przebarwień powierzchni.  

12. Klejenie pęknięć kamienia metodą iniekcji niskolepką żywicą epoksydową lub zagęszczonym klejem 
epoksydowym. W razie potrzeby klejenie wzmocnić prętami ze stali nierdzewnej (naprawa uszkodzonych 
nadproży). 

13. Uzupełnienie kamienia flekami kamiennymi z piaskowca dostosowanego pod względem właściwości i wyglądu do 
piaskowca w miejscu uzupełnienia. Fleki kamienne proponuje się zastosować w prawym, końcowym odcinku 
gzymsu zwieńczenia portalu, kostkach cokołowych podstawy pilastrów. Ostateczną decyzję o zakresie 
stosowania fleków kamiennych należy podjąć po oczyszczeniu obiektu z nawarstwień w trybie nadzoru 
konserwatorskiego.  

14. Uzupełnienie ubytków kamienia barwionymi w masie pigmentami mineralnymi kitami na bazie białego cementu, 
wapna i piasku szklarskiego. Nie szpachlować drobnych ubytków i zarysowanych powierzchni, których obecność 
nie zniekształca ogólnego odbioru obiektu i nie stwarza warunków sprzyjających gromadzeniu się wody i 
zanieczyszczeń atmosferycznych. Dostosować skład kitów do właściwości fizykochemicznych i optycznych 
uzupełnianego kamienia.  

15. Uzupełnienie ubytków spoin zaprawą cementowo-wapienną o właściwościach maksymalnie zbliżonych do spoin 
oryginalnych w kolorystyce uzupełnianych bloków piaskowca.   

16. Miejscowe scalenie kolorystyczne najbardziej rażących przebarwień powierzchni kamienia oraz widocznych 
uzupełnień. 

 
5. 3.  Zabezpieczenie obiektu przed ptakami, STOP- PTAK:  

 
 Zastosować należy systemowe druty ze stali kwasoodpornej na podkładzie z poliwęglanu (druty, kolce, siatki). 
 Montować na ścianach attykowych i szczytowych. 
 

5.3. Wymiana rynien i rur spustowych: 
 

Rynny i rury spustowe należy wymienić na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej w profilach analogicznych do 
istniejących (rynna d=150, spust d=120). Zastosować należy systemowe haki i obejmy. 
 

5.4. Wymiana parapetów podokiennych: 
 

Parapety podokienne wymienić należy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65mm (dotyczy okien elewacji 
frontowej). 
 

5.5. Wymiana drzwiczek do złącza ZK: 
 

Drzwiczki do ZK zamontować należy w istniejącej ramce poprzez dospawanie nowych zawiasów. Drzwi powinny 
być wyposażone w zamek patentowy z osłoną bryzgoszczelną. Drzwiczki powinny być pomalowane proszkowo 
na kolor zgodny z dyspozycją kolorystyczną elewacji. 
 

5.6. Montaż uchwytów, szyldu i drzwiczek: 
 

Cele montażu szyldów, tabliczek z numerem policyjnym oraz flag należy zamontować systemowe uchwyty ze 
stali nierdzewnej. Dokładne miejsca montażu uzgodnić należy z Użytkownikem w trybie roboczym oraz uzyskać 
akceptację Projektanta.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

 
6.1. Zaprawy 
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   W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki Odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

    Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te 
powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robót 
tynkowych. 
 
 Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i 
powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 
 

6.3. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą 
wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
6.3.1. Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
 terminach: 

 dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

 dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
 
Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 
przeznaczonych do malowania. Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

 murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność wykonania zgodnie 
z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie, napraw i uzupełnień, czystość  powierzchni, wilgotność 
muru, 

 podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 
uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

 tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem 
wymagań normy PN-70/B-1 01 00, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie 
elementów metalowych, wilgotność tynku, 

 podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i uzupełnienia, 

 płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw 
i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

 elementów metalowych - czystość powierzchni. 
 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni 
podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, 
czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. Wilgotność podłoży 
należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i 
określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 5.2, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 
nadzoru. 

 
6.3.2. Badania materiałów: 
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

 czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

 terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

 wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i 
konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

 skoagulowane spoiwo, 

 nieroztarte pigmenty, 

 grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

 kożuch, 

 ślady pleśni, 
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 trwały, nie dający się wymieszać osad, 

 nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

 obce wtrącenia,  

 zapach gnilny, 

 zbrylenie. 
 

6.3.3. Badania w czasie robót: 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją 
projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia 
technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót jest [m2]. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli Odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego 
wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 
8.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 
 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

 poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 
 przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 
 podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
 przyczepności tynku do podłoża. 

 
8.3. Odbiór robót malarskich 
 

Badania w czasie Odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania 
dotyczące wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 

 zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 
powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, prawidłowości przygotowania podłoży, 

 jakości powłok malarskich. 
 
Przy badaniach w czasie Odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót 
i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich Odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach 
od zakończenia ich wykonywania. Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej 
+5°C i przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 
 
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

 sprawdzenie odporności na wycieranie, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie. 
 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie Odbioru robót: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z  odległości około 
0,5 m, 

 sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej 
powłoki z wzorcem producenta, 
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 sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej  powierzchni wełnianą 
lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę  należy uznać za  odporną na wycieranie, 
jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby, 

 sprawdzenie przyczepności powłoki: 
 -  na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie  skalpelem siatki nacięć  
    prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem 
    naciętej powłoki; przyczepność  powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie       
    wypadnie, 
 -  na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN  ISO 2409:1999, 

 sprawdzenie odporności na zmywanie przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z 
twardej  szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać 
za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu 
cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

 przygotowanie materiałów, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10. PRZEPISY ZWĄZANE 
 

 PN-85/B-04500:   Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 PN-70/B-10100:   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy Odbiorze. 

 PN-EN 1008:2004:  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

 PN-EN 459-1:2003:  Wapno budowlane. 

 PN-EN 13139:2003:  Kruszywa do zaprawy. 

 PN-EN 771-6:2002:  Wymagania dotyczące elementów murowych. Elementy murowe z kamienia  
   naturalnego. 

 PN-91 /B-10102:   Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-89/B-81400:   Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 PN-EN ISO 2409:1999:  Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

 PN-EN 13300:2002: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany 
   i sufity.  Klasyfikacja. 

 PN-C-81607:1998:  Emalie olejno-Żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane 
   styrenowe. 

 PN-C-81800:1998:  Lakiery olejno-Żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  
   styrenowe. 

 PN-C-81801:1997:  Lakiery nitrocelulozowe. 

 PN-C-81802:2002:  Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 

 PN-C-81901:2002:  Farby olejne i aikidowe. 

 PN-C-81913:1998:  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

 PN-C-81914:2002:  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

 PN-EN 1008:2004:  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek: badanie i ocena  
   przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
   betonu. 

 Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlano-montażowych (tom I. część 4) Arkady.  Warszawa 
 1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i Odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: 
 Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r.  
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SST - 08: Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej . 
       CPV 45420000-7 

1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST: 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac renowacyjnych stolarki 
otworowej, drewnianej, wchodzących w zakres wykonania remontu elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego 
zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu (dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto). 

 
1.2.   Zakres stosowania ST. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1., zgodnie ze Specyfikacją OST 00. - „Wymagania Ogólne”. 
  
1.3.   Zakres robót objętych ST. 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
renowacji i rekonstrukcji stolarki otworowej tj. drzwi i okien, na obiekcie objętym Kontraktem.  
 Stolarka okienna i drzwiowa z uwagi na jej dobry stan techniczny podlegać będzie remontowi. Brakujące lub 
uszkodzone uszczelki należy wymienić na nowe, wyregulować okucia okienne, okna w miejscach łuszczenia się 
farby oczyścić i pomalować na kolor analogiczny do istniejącego. Na czas remontu portalu wejściowego - drzwi 
wejściowe  (frontowe) do budynku należy zdemontować i poddać renowacji (uzupełnianie ubytków płycin, wymiana 
listew, szpachlowanie, szlifowanie, malowanie). W tym czasie - wejście do budynku zabezpieczyć drzwiami 
tymczasowymi (np. z OSB-3). Analogicznie dokonać należy remontu drzwi na elewacji południowej. Renowacja drzwi 
powinna odbywać się w wyspecjalizowanym zakładzie stolarskim.  

 
1.4. Określenia podstawowe.  

Okno – ruchoma lub stała część ściany zewnętrznej zapewniająca odpowiednią izolacyjność i przepuszczalność 
światła. Okno składa się z ościeżnicy i z jednego lub więcej oszklonych skrzydeł, lub z samej oszklonej ościeżnicy  
Naświetle – ruchoma lub stała część ściany przepuszczająca światło pomiędzy pomieszczeniami. Naświetle składa 
się z ościeżnicy i oszklonego skrzydła, lub z samej oszklonej ościeżnicy  
Stolarka - oznacza stolarkę budowlaną czyli zmontowane zespoły elementów drewnianych, metalowych, lub z PCV, 
przeznaczone do zabudowy otworów budowlanych (okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnętrz budynków. 1.4.4.  Okucia 
- oznacza okucia budowlane czyli system elementów zamontowany do stolarki służący do jej otwierania i zamykania 
oraz innych czynności związanych  z jej użytkowaniem.  
Ościeżnica - jest to rama będąca nieruchomym elementem stolarki, który jest mocowany w otworze budowlanym do 
jego ościeży na krawędzi otworu lub wewnątrz ościeży.  
Ościeże - oznacza powierzchnię muru otaczającą od wewnątrz otwór budowlany, który jest przeznaczony do 
zabudowania stolarką         
Witraż - kompozycja z barwnych szkieł w obramowaniach z ołowiu, oddziaływująca kolorem, rysunkiem połączeń, 
wytwarzająca w pomieszczeniu swoistą atmosferę, wbudowana jako wypełnienie okien lub drzwi.  
 
Określenie podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz  
określeniami podanymi w Specyfikacji OST  00. „Wymagania ogólne” poz. 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące 
robót Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową, 
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST 00. 
„Wymagania ogólne" poz. 5.1. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1.   Wymagania ogólne dotyczące materiałów. 

Wymagania ogólne dotyczące materiałów podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 2.1. 
Nowa stolarka powinna być znakowana przez producentów: - znakiem dopuszczenia do obrotu i stosowania - 
znakiem bezpieczeństwa. - tabliczką znamionową w przypadku drzwi lub okien przeciwpożarowych W przypadku 
wyrobu indywidualnego przed zastosowaniem w obiekcie należy wykonać jego dokumentację w oparciu o wymagane 
parametry odpowiedniej aprobaty technicznej i przedstawić Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz z 
oświadczeniem producenta o zgodności wyrobu z tą dokumentacją.  
 
2.2.   Preparaty do renowacji stolarki drewnianej z odzysku: 

-  Środek do klejenia drewna i wklejania wstawek Jednoskładnikowy, wodoodporny klej poliuretanowy z 
przeznaczeniem do napraw stolarki, wmontowania uzupełnień  

-  Środek do impregnacji drewna Jednoskładnikowy preparat do wykonania impregnacji i dezynfekcji stolarki 
drewnianej, bezbarwny i szybkoschnący.  

-  Farby do malowania kryjącego, podkład do wykonania izolacji przebarwień żywicznych oraz wysokiej jakości, 
matowa farba ochronna do drewna, do stosowania na wewnątrz i zewnątrz, w kolorze uzgodnionym z 
Inspektorem nadzoru. Farba ochronna na bazie czysto akrylowej z pigmentami odpornymi na światło, 
przeznaczona do stosowania na drewnie i innych podłożach. Farba jest uboga w rozpuszczalniki, łatwa w 
stosowaniu i chroni podłoże przez wiele lat. Elastyczna powłoka malarska nie łuszczy się nawet przy 
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ekstremalnym obciążeniu czynnikami atmosferycznymi, jest odporna na nawałnicowe deszcze, światło i czynniki 
atmosferyczne, szybkoschnąca, bezwonna, ma jedwabisty połysk, jest odporna na szorowanie.  

 
2.3.   Nowe okucia drzwi i okien. 

Okucia zamykające, zawiasy, okucia uchwytowo - osłonowe dobrane pod względem użytkowym i estetycznym. 
Próbki elementów dostarczone Inspektorowi nadzoru do akceptacji pod względem estetycznym przez projektanta 
obiektu.  
 
Okucia zamykające.  
Zamki wpuszczane, osadzone wewnątrz skrzydła. Zastosować odpowiedni typ zamka do rodzaju pomieszczenia:  
- zapadkowy – do okien  
- zapadkowo - zasuwkowy bębenkowy do pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 
Przed montażem zamków Inspektor nadzoru w uzgodnieniu z Konserwatorem zabytków określi sposób wykonania 
okuć.  
Zawiasy.  
Rodzaj i klasa zawiasów co najmniej równorzędne rodzajowi i klasie zamknięć, Zawiasy odpowiadające 
częstotliwości użytkowania, trwałości określonej liczbami cykli z uwzględnieniem obciążenia próbnego i masy 
skrzydła wykonane zgodnie z normą PN-EN 947:2000 i PN-EN 948:2000 dla drzwi do pomieszczeń biurowych i w 
budynkach użyteczności publicznej. Zawiasy zamocowane przez producenta w komplecie drzwi z ościeżnicą. W 
każdym skrzydle minimum dwa zawiasy.  
Okucia uchwytowo - osłonowe. 
Klamki i tarcze drzwiowe (szyldy) dobrane stosownie do rodzaju zamków, klamki zwykłe ze stali nierdzewnej lekko 
profilowane o grubości minimum 20mm, szyldy w wersji wersji dzielonej, minimalna szerokość szyldu 40mm, szyldy 
mocowane (przykręcane) do skrzydła drzwi od wewnątrz pomieszczenia. 
  
2.4.   Szklenie okien i drzwi. 

Szkło zespolone białe, gr. min. 2x4mm, na kit silikonowy – do wymiany w oknach zespolonych. Szkło pojedyncze, 
białe, gr. min. 4mm na kit silikonowy do wymiany w oknach skrzynkowych i drzwiach. 

  
3.    SPRZĘT.  
 

3.1.   Wymagania ogólne dotyczące sprzętu. 

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 3.1  
 
3.2.   Sprzęt do wykonania robót. 

Prace renowacyjne należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego: szlifierki, opalarki, 
skrobaki, ściski stolarskie, wiertarki, dłuta mechaniczne, i innego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu pomocniczego wskazanego przez 
producenta stolarki. Zastosować podnośniki, rusztowania, pomosty robocze. 
 

4.    TRANSPORT. 

 
4.1.  Wymagania ogólne dotyczące transportu. 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 4.1.  
 
4.2.  Transport materiałów. 

Elementy stolarki drewnianej  należy transportować w warunkach  zabezpieczających je  przed uszkodzeniam i w 
sposób zgodny z instrukcjami ich producentów i zabezpieczony przed zawilgoceniem. Drzwi i okna w transporcie są 
oznakowane zgodnie z oznaczeniami na zestawieniu stolarki. Drzwi i okna pakowane z ościeżnicami i zabezpieczone 
przed rozłączeniem. Środki chemiczne: farby, rozpuszczalniki, odczynniki należy przewozić i składować zgodnie z 
instrukcjami ich producentów. 

 
5.    WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót. 

Wymagania ogólne dotyczące zasad wykonywania robót podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 5.1. 
 
5.2.   Wykonanie renowacji drzwi i okien. 

Wybrane w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru lub Konserwatorem zabytków do renowacji, drzwi i okna należy 
zdemontować, a następnie przetransportować do miejsca wykonywania prac, zgodnie z wytycznymi zawartymi  w 
SST R-01. „Rozbiórki i demontaże”. Następnie trzeba sunąć stare powłoki malarskie przy pomocy opalarek, oraz 
nagrzewnicy z termoregulatorem, z dodatkowym wykorzystaniem profilowanych skrobaków i szpachli. W razie 
potrzeby należy wymienić szklenie okien i drzwi. Rodzaj szklenia  jak w poz.  2.2.5. Wszystkie części ruchome, 
pęknięcia oraz zdemontowane elementy konstrukcyjne należy skleić. W następnej kolejności powierzchnię należy 
oszlifować drobnym papierem ściernym. Po oszlifowaniu i ewentualnym uzupełnieniu drobnych ubytków należy 
uzupełnić większe ubytki (flekowanie) oraz wymienić zniszczone elementy konstrukcyjne, zachowując rodzaj drewna 
i wystrój skrzydeł/ościeżnic. Tak przygotowane drzwi i okna należy zaimpregnować odpowiednimi preparatami, a 
następnie pomalować farbą do zewnętrznych wymalowań drewna. Kolor malowania należy przyjąć na zasadzie 
analogii do istniejącej stolarki, lecz także uzgodnić z inspektorem nadzoru, lub Konserwatorem zabytków. Przed 
ponownym montażem należy przeprowadzić kompleksową konserwację, naprawę i odświeżenie okuć. 
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5.3.   Montaż drzwi i okien. 

Montaż skrzydeł drzwi i okien należy wykonać po obrobieniu ościeży i zamontowaniu ościeżnic. Stolarkę montować 
po zakończeniu robót mokrych i po wyschnięciu ścian. Ościeża przed wbudowaniem okien powinny być równe i 
gładkie, oczyszczone z pyłu. Okna i drzwi powinny być dostarczone na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. 
Poszczególne elementy stolarki powinny być odpowiednio zabezpieczone taśmami i folią przed zabrudzeniem. 
Zastosować elementy do mocowania ościeżnic i rozmieścić punkty podparcia i zamocowania według wskazań 
producenta stolarki. Szczelinę styku okna z tynkiem wypełnić taśmą rozprężną. Szczelinę między ościeżnicą a 
ościeżem wypełnić pianką poliuretanową. Szczeliny w styku okna z tynkiem wewnętrznym wypełnić uszczelką i 
silikonem. W przypadku ściany nietynkowanej zasłonić styk listwami maskującymi z PCV. 

 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.  

 
6.1.   Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 6.1.  
 
6.2.   Kontrola jakości. 

Kontrola jakości prac obejmuje:  
- ocenę jakości materiałów przed montażem, sprawdzenie kompletności dokumentów  
- ocenę wyglądu okien i drzwi w kontekście zgodności z istniejącą stolarką w budynku,  
- brak zmian cech geometrycznych ościeżnic, brak uszkodzeń mechanicznych i trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć 
- odchylenie od pionu ościeżnic okiennych i drzwiowych nie może przekraczać 2mm na 1 m ościeżnicy, ale nie więcej 
niż 3mm na całą ościeżnicę,  
- otwieranie i zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć,  
- otwarte skrzydła okienne i drzwiowe nie mogą samoczynnie (pod własnym ciężarem) dalej się otwierać lub 
zamykać, zamknięte skrzydła powinny przylegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami i płaszczyznami.  
 
6.3.  Ocena wyników badań.  
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień ST powinny zostać rozebrane i ponownie 
wykonane na koszt Wykonawcy. 

 
7.    OBMIAR ROBÓT.  

 
7.1.  Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót. 

       Wymagania ogólne dotyczące obmiaru robót podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 7.1.  
 
7.2.  Jednostka obmiarowa Jednostkami obmiarowymi są:  

- dla montażu drzwi, okien i wyłazów w świetle wbudowanej stolarki:          1 m2  
- dla dostawy drzwi, okien i wyłazów wraz z okuciami:                                 1 szt/kpl  
- dla wykonania renowacji powłok drzwi i okien:                                           1 m2  
- dla wykonania przeszklenia drzwi i okien:                                                   1 m2  

 
8.     ODBIÓR ROBÓT.  

 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót. 

        Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w OST  00. „Wymagania ogólne" poz. 8.1. 
 
8.2.  Rodzaje odbiorów Roboty związane z wykonaniem robót podlegają:  

- odbiorowi przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacją indywidualną w zakresie 
rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakości wykonania,  

- robót zanikających i ulegających zakryciu - zamocowanie ościeżnic i okuć - uszczelnianie luzów  
- odbiorowi wstępnemu po zamontowaniu - wbudowaniu stolarki  
- odbiorowi końcowemu - odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) 

 
9.     PODSTAWA PŁATNOŚCI.  

 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST  00. „Wymagania  ogólne" poz. 9.1  
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa obejmuje:  
- wykonanie renowacji skrzydeł i ościeżnic wybranych okien oraz drzwi, wraz z okuciami  
-  przygotowanie stanowiska pracy  
-  montaż i demontaż rusztowań i pomostów roboczych  
-  osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,  
-  dopasowanie i wyregulowanie stolarki  
-  usunięcie zabrudzeń i naprawa uszkodzeń  
-  uporządkowanie stanowiska pracy. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE. 
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10.1.    Normy.  

PN-EN 13049:2004  Okna. Uderzenie ciałem miękkim i ciężkim. Metoda badania, wymagania dotyczące  
   bezpieczeństwa i klasyfikacja  
PN-EN 13115:2002  Okna - Klasyfikacja właściwości mechanicznych – Obciążenie pionowe, zwichrowanie i siły 
   operacyjne  
PN-EN 1191:2002  Okna i drzwi - Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania  
PN-EN 12207:2001 Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Klasyfikacja  
PN-EN 12208:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem - Klasyfikacja  
PN-EN 12211:2001  Okna i drzwi - Odporność na obciążenie wiatrem – Metoda badania  
PN-EN 12400:2004  Okna i drzwi. Trwałość mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja  
PN-EN 1026:2001  Okna i drzwi - Przepuszczalność powietrza - Metoda badania  
PN-EN 1027:2001  Okna i drzwi - Wodoszczelność - Metoda badania 
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport  
PN-B-91000:1996  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia  
PN-90/B-91002  Okna i drzwi balkonowe. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie  
PN-88/B-10085  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Wymagania i 
   badania  
PN-88/B-10085  Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopodobnych i tworzyw sztucznych. Zmiana 2  
   Wymagania i badania. 
  
10.2.    Inne dokumenty. 

 Aktualne i obowiązujące instrukcje, atesty , aprobaty techniczne i certyfikaty. 
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SST - 09: Remont krat stalowych - malowanie. 
       Nakładanie powierzchni kryjących  (CPV 45442000-7) 

 
1 .   WSTĘP. 
 

1.1.  Przedmiot i zakres specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z zabezpieczeniem 
antykorozyjnym konstrukcji poprzez pokrywanie powłokami malarskimi. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt.1.1, w tym malowanie kraty portalu wejściowego i okien piwnicznych. 
 
1.2.  Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej mają zastosowanie przy zabezpieczeniu antykorozyjnym 
konstrukcji stalowej i obejmują: 
a) czyszczenie ręczne powierzchni 
b) odtłuszczenie konstrukcji stalowej 
c) nanoszenie warstwy gruntującej 
d) nanoszenie farby nawierzchniowej 
 
1.3.  Określenia podstawowe. 

Aklimatyzacja ( sezonowanie ) powłoki - stabilizacja powłoki malarskiej w celu uzyskania przez nią zakładanych 
właściwości użytkowych. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania - czas, w którym materiał malarski po zmieszaniu składników nadaje się do 
nanoszenia na podłoże. 
Farba - wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną.  
Farba do gruntowania przeciwrdzewna - farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolności zapobiegania 
korozji metali, dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża. 
Malowanie nawierzchniowe - naniesienie farby nawierzchniowej na warstwę gruntującą w celu uszczelnienia i 
uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Temperatura punktu rosy - temperatura, w której zawarta w powietrzu para wodna osiąga stan nasycenia. Po 
obniżeniu temperatury powietrza lub malowanego elementu poniżej punktu rosy następuje wykraplanie się wody 
zawartej w powietrzu. 
Rozcieńczalnik - lotna ciecz dodawana do farby lub emalii w celu zmniejszenia lepkości do wartości przewidzianej dla 
danego wyrobu. 
Zabezpieczenie antykorozyjne - wszelkie celowo zastosowane środki zwiększające odporność obiektu lub jego 
elementu na działanie korozji. 
Obróbka strumieniowo - ścierna - uderzenie wysokoenergetycznym strumieniem ścierniwa w powierzchnię, która ma 
być oczyszczona zgodnie z PN-ISO 8501-1. 
 
1.4   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestycyjnego. 

2.    MATERIAŁY. 
 

2.1.   Wymagania ogólne. 

Doboru zestawu pokryć malarskich do wykonania nawierzchni Wykonawca dokonuje we własnym zakresie.  
Zestaw ten jednak musi: 

- odpowiadać warunkom niniejszej ST 
- uzyskać akceptację Inspektora nadzoru inwestycyjnego 
- być zgodny z kartami technicznymi produktów. 

 
2.2.  Wymagania dla podstawowych materiałów. 

Materiałami stosowanymi do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego istniejącej konstrukcji stalowej są: 
Farby epoksydowe do gruntowania, chemoodporne, czerwone, tlenkowe, posiadające następujące właściwości: 

- bardzo wysoką skuteczność ochrony w naturalnych warunkach użytkowania - zdolność nanoszenia - min. 40 μm 
- możliwość aplikacji na powierzchnię oczyszczoną do stopnia Sa 2½ wg PN- ISO 8501-1. 

Nawierzchniowa emalia epoksydowa chemoodporna o właściwościach: 
- powinna tworzyć powłoki trwałe, odporne na procesy starzenia -duża elastyczność i odporność na ścieranie 
- zdolność do nanoszenia grubowarstwowego - 60 μm 
- odporność na wpływy atmosferyczne 
- zachować trwałość barwy 

Kolor uzgodnić z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 
 
2.3.  Wymagania szczegółowe. 
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Podczas przygotowania produktu należy ściśle stosować się do zaleceń producenta i danych zawartych w kartach 
technicznych poszczególnego produktu oraz przestrzegać warunków jego użycia. Farby należy przechowywać w 
warunkach i okresach czasu określonych przez producenta. 
 
2.4.  Składowanie materiałów. 

Wyroby lakierowe należy przechowywać w magazynach zamkniętych, stanowiących wydzielone budynki lub 
pomieszczenia, odpowiadające przepisom dotyczącym magazynów materiałów łatwopalnych zgodnie z normą PN-
89/C- 81400. Temperatura wewnątrz pomieszczeń magazynowych powinna wynosić +4 do +25ºC. 
 

3. SPRZĘT. 

 
3.1.  Sprzęt do czyszczenia konstrukcji. 

Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ciernym 
dowolnego typu, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru  inwestycyjnego Sprzęt do czyszczenia oraz 
przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewniać strumień od oliwionego i suchego 
powietrza. 
 
3.2.   Sprzęt do malowania. 

Nanoszenie farb należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi produktów, instrukcjami nakładania farb 
dostarczonymi przez producenta farb. Prawidłowe ustalenie parametrów malowania należy przeprowadzić na 
próbnych powierzchniach i uzyskać akceptacje Zamawiającego. 
 

4.  TRANSPORT. 
 

Transport wyrobów lakierowych i rozcieńczalników winien z odbywać się zachowaniem obowiązujących przepisów o 
przewozie materiałów niebezpiecznych określonych w PN-89/C-81400. 
 

5.  WYKONANIE ROBÓT. 
 

5.1.  Przygotowanie powierzchni do malowania. 

Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni 
stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów, smarów, kurzu, pyłu, wilgoci. Podstawową 
czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy szczotek drucianych bądź papieru 
ściernego. Przedtem należy jednak usunąć z powierzchni konstrukcji zanieczyszczenia organiczne (tłuszcze, 
smary) - zaleca się używanie do tego celu rozcieńczalników dopuszczając innych środków o podobnej skuteczności. 
Pył i kurz należy usunąć z oczyszczonych powierzchni bezpośrednio przed malowaniem przy pomocy szczotek z 
włosia lub przedmuchiwanie strumieniem suchego powietrza przy pomocy odkurzaczy przemysłowych. Nie 
dopuszcza się stosowania piasków rzecznych lub piasków kopalnianych. Obróbkę powierzchni należy prowadzić 
wyłącznie wtedy, gdy temperatura konstrukcji jest co najmniej o 3º wyższa niż temperatura punktu rosy. 
 
5.2.  Nanoszenie powłok malarskich. 

Nanoszenie powłok malarskich należy wykonywać zgodnie z kartami technicznymi produktów. Inspektor może 
zarządzić wykonanie próbnych powłok malarskich na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny jakości, 
przyczepności do podłoża, bądź przydatności zaproponowanych przez Wykonawcę technik nanoszenia powłok. 
 
5.3.  Warunki wykonywania prac malarskich. 

Temperatura farby podczas nanoszenia, temperatura malowanej konstrukcji, a także temperatura i wilgotność 
powietrza powinny odpowiadać warunkom podanym w kartach technicznych poszczególnych produktów. Nie wolno 
prowadzić robót malarskich w czasie deszczu, mgły i występowania rosy. Temperatura powinna być wyższa o co 
najmniej 3ºC od temperatury punktu rosy. Nie wolno nanosić powłok malarskich na nasłonecznione elementy 
konstrukcji oraz przy silnym wietrze (4º Beauforta). 
Najodpowiedniejsza temperatura powietrza wynosi 15 - 25 ºC. Należy przestrzegać warunku, by świeża powłoka 
malarska nie była narażona w czasie schnięcia na działanie kurzu i deszczu. Przestrzegać czasu schnięcia 
poszczególnych warstw. 
 
5.4.   Przygotowanie materiałów malarskich oraz sprzętu. 

Przed użyciem materiałów malarskich należy sprawdzić ich atesty jakości, termin przydatności do aplikacji. Każdy 
materiał powłokowy należy przygotować ściśle wg procedury podanej w karcie technicznej produktu. W ogólnym 
ujęciu na procedurę tę składa się: mieszanie zawartości poszczególnych opakowań w celu jej ujednolicenia, 
mieszanie ze sobą w określonych proporcjach, dodawanie rozcieńczalnika. Sprzęt do malowania ( mieszadła 
mechaniczne, pistolety natryskowe, pompy, węże, pędzle ) należy myć bezpośrednio po użyciu stosując 
rozcieńczalniki zalecane przez producenta farb. 
 

6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1.  Sprawdzenie jakości materiałów malarskich. 

Ocena materiałów malarskich winna być oparta na atestach producenta. Producent zobowiązany jest przedstawić 
orzeczenie kontroli o jakości wyrobu. 
 
6.2.  Sprawdzenie przygotowania powierzchni do malowania. 
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Ocenę przygotowania powierzchni stalowych do malowania przeprowadza się w oparciu o PN-EN-ISO 8501-1 oraz 
wymagania zawarte w kartach technicznych produktów wymienionych w niniejszej ST. Polega ona na wizualnej 
ocenie stanu powierzchni ( suchość, brak zapyleń, zanieczyszczeń olejami i smarami, brak rdzy nalotowej ). Ocenę 
przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 3 godzinach oraz 
dodatkowo bezpośrednio przed malowaniem. Ocenę wymaganego stopnia czystości przeprowadza się w oparciu o 
PN-ISO 8501-3. 
 
6.3.  Kontrola nakładania powłok malarskich. 

Kontrola nakładania powłok malarskich winna przebiegać pod kątem poprawności użytego sprzętu, techniki 
nakładania materiału malarskiego oraz przestrzegania zaleceń dotyczących warunków pogodowych i zabezpieczenia 
świeżo wykonanych powłok, czasu schnięcia i aklimatyzacji powłok. Inspektor nadzoru inwestorskiego może zalecić 
pomiar grubości powłok wg PN-93/C-81545. Sprawdzeniu podlega liczba wykonanych warstw powłok malarskich. 
 
6.4.  Sprawdzenie jakości wykonanych powłok. 

Ocenę jakości wykonanych powłok dokonuje się pod kątem grubości, porowatości i przyczepności pokrycia oraz 
wyglądu powłoki. Grubość powłoki mierzy się przy pomocy metod nieniszczących, przy pomocy przyrządów 
magnetyczno-indukcyjnych, zgodnie z PN-93/C-81515, lub innych zapewniających dokładność +10%. Badania 
porowatości należy przeprowadzić za pomocą poroskopu wg PN-82/C-81544. Badanie przyczepności pokryć 
malarskich należy przeprowadzić wg PN-80/C-81531. Ocenę wyglądu dokonuje się przy świetle dziennym lub 
sztucznym o mocy 100 W z odległości 30-40 cm od powierzchni. 
 

7.     OBMIAR ROBÓT. 
 

        Jednostką obmiaru jest: 1 m² powierzchni konstrukcji stalowej podlegającej malowaniu. 
 
8.     ODBIÓR ROBÓT. 
 

Roboty objęte niniejszą ST podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który jest dokonywany na 
podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. Na podstawie wyników badań i kontroli przeprowadzonych 
wg pkt. 6, należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania i odbiory dały wyniki 
dodatnie, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie lub odbiór dało wynik 
ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca 
obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 

9.     PODSTAWY PŁATNOŚCI. 
 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m² powierzchni zabezpieczonej konstrukcji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 

-  zakup i dostarczenie wszystkich czynników produkcji 
-  oczyszczenie konstrukcji 
-  wykonanie powłok  
-  wykonanie prac zabezpieczających 
-  dostosowanie się do warunków pogodowych oraz wymaganych przerw między poszczególnymi operacjami (   

warstwami ) 
-  zabezpieczenie wykonanych powłok w trakcie ich schnięcia, przed skutkami opadów atmosferycznych, 

zanieczyszczeń 
-  zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania materiałów malarskich i składowania 
-  zabezpieczenie odpowiednich warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 
-  ochrona urządzeń obcych znajdujących się na obiekcie w czasie czyszczenia i malowania 
-  uporządkowanie miejsca pracy 
- zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziaływaniem robót na środowisko 

 
W cenie jednostkowej mieści się również koszt opracowania projektu niezbędnych dla prowadzenia robót rusztowań, 
pomostów. Inwestor dopuszcza przyjęcie przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót budowlanych inne urządzenia 
dopuszczone do użytkowania zamiast rusztowań przyjętych przykładowo w kalkulacji. 
 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE. 

 
PN-ISO 8501  Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i pochodnych produktów  
PN-ISO 8503 PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  
PN-C-81540:1988  Wyroby lakierowe chemoutwardzalne. Metoda kontroli przydatności do stosowania. 
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SST - 09: Montaż instalacji piorunochronnej. 
       (CPV 45312000-7) 

1. WSTĘP. 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych ( instalacji piorunochronnej ), przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy 
remoncie elewacji budynku Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu 
(dz. nr 15/2, AM-26, obręb Stare Miasto). 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót wykonania instalacji odgromowej przewidzianych do 
wykonania w budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, 
wykonywanych na miejscu. Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki 
budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisow BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót objętych tą specyfikacją: 
- montaż zwodów dachowych z drutu Fe/Zn Ø8mm na wspornikach dachowych, stalowych, 
- montaż przewodów odprowadzających z bednarki Fe/Zn 25x4mm, 
- montaż przewodów uziemiających, 
- wykonanie miejscowych uziomów pionowych, 
- podłączenie połączeń wyrównawczych do uziomu 

 
 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w normach, 
normatywach i warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze robót. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną 
Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
 -  świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części opracowania. 
 -  zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części opracowania. 
 

2. MATERIAŁY. 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji odgromowej powinny spełniać wymagania odpowiednich polskich norm oraz 
aprobat technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. Do 
wykonania instalacji odgromowej użyte będą następujące materiały: 

- zwody dachowe z drutu Fe/Zn Ø8mm, 
- przewody odprowadzające z bednarki Fe/Zn 25x4mm 
- uziomy z bednarki Fe/Zn 25x4mm 
- wsporniki, kołki i inne materiały pomocnicze. 

 
3. SPRZĘT. 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT. 
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4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 

 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Zwody poziome 

 Druty Fe/Zn Ø8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą wstępnego 
naprężenia lub przy zastosowaniu urządzenia prostującego. Zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu 
odpowiednich wsporników odstępowych. Zwody nie izolowane powinny być układane co najmniej 40 cm od połaci 
dachowej. Zwody niskie muszą stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu. 
Jeden z przewodów sieci należy poprowadzić kalenicą dachu. Wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, 
wystające nad powierzchnię dachu należy wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na 
powierzchni dachu. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamania (promień zagięcia nie może być 
mniejszy niż 10cm), do mocowania należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami. Przy 
zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy uszczelnić 
miejsce zainstalowania lepikiem. 
 
5.3. Przewody odprowadzające i uziemiające. 

 Przewody odprowadzające i uziemiające będą układane na zewnętrznych ścianach budynku na wspornikach. 
Odległości pomiędzy wspornikami nie większe niż 1,5 m. Na zewnętrznych ścianach budynku przewody 
odprowadzające należy układać w odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego, a 40 
cm od podłoża z materiałów łatwopalnych. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać 
jako śrubowe lub zaciskane. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót 

 Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Badania powinny obejmować następujące czynności:  

 oględziny części nadziemnej polegające na sprawdzeniu zgodności wykonania z wymaganiami norm 
rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na sprawdzeniu wymiarów i 
rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej, 

 sprawdzenie ciągłości połączeń należy wykonać za pomocą omomierza lub mostka do pomiaru rezystancji, 
połączonego z jednej strony do zwodów , z drugiej do przewodu uziemiającego na wybranych losowo gałęziach 
urządzenia, 

 pomiaru rezystencji uziemienia wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub metodą techniczną.   
  

 Pomiary należy wykonać co najmniej w dwóch przeciwległych punktach jeżeli obwód uziomu  
 otokowego nie przekracza 50 m. Dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę punktów  
 pomiarowych P należy określić z zależności: P=0,01 x L +2. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

 Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 

 Jednostkami obmiarowymi są jednostki podane w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót. Zasadniczą 
jednostką obmiarową dla instalacji piorunochronnej jest [m] długości zwodu oraz [szt.] w przypadku złączy 
kontrolnych, wsporników i.t.p. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

 Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Zapłata za 
całość robót ryczałtem po odbiorze i podpisaniu protokołu końcowego (ostatecznego). Odbiory częściowe nie 
podlegają rozliczeniu. Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 
Inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego, a w szczególności: 

- dokumentację techniczną urządzenia 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych. 
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8.1. Odbiór częściowy 

 W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 

- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających (przed ich zakryciem), 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 

 
8.2. Odbiór końcowy 

 W ramach odbioru końcowego wykonawca powinien: 
- przygotować dokumentację powykonawczą, 
- przygotować komplet protokołow badań, 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót, 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego. 

 
 Inwestor sprawdza aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej, dostarczone przez wytwórcę 
świadectwa jakości materiałów, kompletność protokołów pomiarów i prób oraz wyniki tych pomiarów i badań, a także 
przeprowadza oględziny urządzenia. Podstawą płatności jest wykonanie poszczególnych pozycji zawartych w 
przedstawionym przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie. Ceny jednostkowe 
obejmują dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, wykonanie i rozbiórka potrzebnych 
rusztowań, Ułożenie instalacji, prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów 
rozbiórkowych z placu budowy. 

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE. 

 
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Ochrona dla zapewnienia  
    bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami  
    atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-86/E - 05003.01   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-89/E - 05003.02  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-92/E - 05003.03   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym LEMP). Zasady  
    ogólne. 
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP). Część druga.: 
    Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia. 
PN-IEC 61024-1:2001 Ap 1:2002   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap 1:2002   Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Wybór  
    poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 61024-1-2:2002  Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. Przewodnik B-  
    Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie urządzeń piorunochronnych. 
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  
    odbiorcze. 
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SST - 11: Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  
      (CPV 45311000-0) 
   
1. WSTĘP. 

 
1.1.   Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót elektrycznych, przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych przy remoncie elewacji budynku 
Uniwersytetu Wrocławskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wrocławiu (dz. nr 15/2, AM-26, obręb 
Stare Miasto). 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót instalacji elektrycznych przewidzianych do wykonania w 
budynku. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót, wykonywanych na 
miejscu. Odstępstwo od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy 
zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz 
przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie robót objętych niniejszą tą specyfikacją. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w normach, normatywach i 
warunkach wykonania robót, a zakres robót określony jest w przedmiarze robót. 
Przewiduje się: 
 -  zasilanie systemu przeciwoblodzeniowego rynien i rur spustowych 
 -  zasilanie systemu wentylacji piwnicy  
 
1.4. Określenia podstawowe 

 Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
  
Dodatkowe określenia to: 

- Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 

urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie spełnia 
funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 

- Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 

wyrównania potencjału. 
- Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów  elektrycznych w 

wybrane miejsce. 
- Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inną formę 

energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
- Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na  jego 

cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
- Oprawa oświetleniowa (elektryczna) – kompletne urządzenie służące do przymocowania i połączenia z 

instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i 
ochrony środowiska przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania  odpowiednich 
parametrów świetlnych ( bryła fotometryczna, luminacja ) , ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 
wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami 
dodatkowymi są osłony lub elementy ukierunkowania źródeł światła w formie : klosza,  odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 

- Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem elementów 

instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a 
którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

- Obwód instalacji elektrycznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze źrodłem  energii 

elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu  odpowiednio 
połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem, 
przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, 
sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię  (zabezpieczeniem). 

- Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, 

urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu 
zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

 
Do prac przygotowawczych tu zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
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- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodow, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót dotyczących instalacji elektrycznych 
wewnętrznych. 

 
2. MATERIAŁY. 

 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Do 
wykonania i montażu instalacji i odbiorników energii elektrycznej w obiektach budowlanych należy stosować 
przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego 
upoważniony przedstawiciel: 

 dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu oceny zgodności, 

 wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje techniczne, 
normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich 
Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. 
Przepisow Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne, 

 oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w określonym 
przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

 wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do jednostkowego 
zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, sporządzoną przez projektanta 
obiektu lub z nim uzgodnioną. 

 
 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania przez nie 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie dotyczącym montażu 
urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

 Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Kable i przewody. 
 Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną. Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1, 2, 3, 4, 5.  
 Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, w 
osłonach lub bez, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego rodzaju przewodu. Napięcia 
znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000V w zależności od wymogów, przekroje 
układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm2, przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga 
stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm2. Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy 
czym dla przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane.  
 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt. 

 uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym lub 
zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; 
stosowane głownie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

 puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i łączników 
instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z 
materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie  podtrzymują 
płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, 
jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od systemu 
instalacyjnego. Ze względu na system montażu występują puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo – 
wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki muszą spełniać następujące wymagania co do ich 
wielkości: puszka sprzętowa o 60 mm, sufitowa lub końcowa o 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa 
o 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być przystosowane do mocowania 
osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

 końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd elektryczny jak 
aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia 
podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności 
każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon 
izolacyjnych. 

 pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: 
oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
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Sprzęt instalacyjny. 
 

 łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, natynkowych i natynkowo-
wtynkowych: 

 łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach o 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków”. 

 łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania bezpośrednio na podłożu (ścianie) 
za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

 zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o przekroju 1,0÷2,5 mm
2
. 

 
3. SPRZĘT. 
 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
3.2. Sprzęt do niezbędny do wykonania robót 

 Rodzaje sprzętu używanego do robót pozostawia się do uznania Wykonawcy. 
 
4. TRANSPORT. 

 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 

 Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót można przewozić 
dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
Zakres robót obejmuje: 

 przemieszczenie w strefie montażowej, 

 złożenie na miejscu montażu, 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, przekucia ścian i stropów, 
osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez 
podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 

 osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, wieszaków wraz 
z zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów, 

 puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

 przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy 
wprowadzanych rur, 

 oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST lub 
normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku 
takich wytycznych), 

 roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, naprawa  ścian i 
stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 

 przeprowadzenie prób i badań. 
 
5.2. Montaż przewodów i oprzyrządowania instalacji elektrycznych 
 

5.2.1. Trasowanie 
Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 

 wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 

 wytyczenie miejsc pod montaż rur osłonowych; 

 mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych).  
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i remontów. 
Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 
5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd. 
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 W modernizowanych pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji. Bruzdy należy 
dostosować do średnicy rury oraz przewodów wtynkowych z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy układaniu 
dwóch lub kilku rur lub przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy miedzy rurami 
wynosiły nie mniej niż 5mm. Rury zaleca się układać jednowarstwowo. 
 Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
 Przy przejściach z jednej strony ściany na druga lub ze ściany na strop, cała rura powinna być pokryta tynkiem, 
przebicia przez ściany należy wykonywać w taki sposób, aby rurę można było wyginać łagodnymi łukami, o 
promieniu nie mniejszym od wartości podanych poniżej. Rury w podłodze mogą być układane w warstwach 
konstrukcyjnych podłogi (stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być 
one również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi. 
 
5.2.3. Ustalenie miejsc montażu opraw i osprzętu oraz przejść przez ściany i stropy 
    Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) musza być 
chronione przed uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 
sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody instalacji elektrycznych przechodzące 
przez podłogi musza być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony 
przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka 
blaszane, drewniane itp. 
 
5.2.4. Roboty instalacyjno - montażowe - wymagania ogólne 
    Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Wewnętrzne linie 
zasilające prowadzić w rurach (w ciągach poziomych) pod tynkiem. Wewnętrzne linie zasilające do mieszkań (ciągi 
poziome) prowadzić w tynku z uwzględnieniem pokrycia ich warstwą tynku co najmniej 5mm. 
 
5.2.5. Układanie rur i osadzanie puszek 
    Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, łuki z rur sztywnych należy wykonywać 
przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień 
luku powinien wynosić: 
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 Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Łączenie 
rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych. Najmniejsza długość 
połączenia jedno kielichowego powinna wynosić: 
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 Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu ściany 
była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 
do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5mm. 
 
5.2.6. Wciąganie przewodów do rur 
    Do rur ułożonych zgodnie z zakresem treści dotyczącej układania rur i obsadzania puszek po ich przykryciu 
warstwa tynku lub masy betonowej, należy wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z 
jednej strony kulka, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami. 
 
5.2.7. Mocowanie puszek 
    Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych 
lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do drewna. Puszki po 
zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. 
 
5.2.8. Układanie i mocowanie przewodów w tynku w wykutych bruzdach 
    Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się stosowanie przewodów 
wielożyłowych płaskich, na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na warstwie 
zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany. Przewody mające dwie warstwy 
izolacji, tj. izolacje każdej żyły oraz wspólną powłokę, można układać bezpośrednio na podłożu drewnianym lub z 
innego materiału palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A, przewody wprowadzone do 
puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco 
dłuższy niż przewody fazowe, zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. 
 W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji, podłoże do 
układania na nim przewodów powinno być gładkie, przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
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 Dopuszcza się również mocowanie za pomocą gwoździków wbijanych w mostek przewodu. Mocowanie 
klamerkami lub gwoździkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić izolacji 
żył przewodu. Zabrania się zaginania gwoździków na przewodzie. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, 
które wymagają łączenia w puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki. 
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami 
lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  
 Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach płyt 
itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
 
5.2.9. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów 
 
 W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne 
maja wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji nie zostało opracowane 
w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. Przewody musza być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o 
rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany. 
 W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozja w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. 
 Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny. 
 Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania). 
 
5.2.10. Montaż przewodów i osprzętu 
      Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 wytrasowanie miejsc osadzania uchwytów do rur elektroinstalacyjnych, 

 przygotowanie podłoża, 

 zamocowanie uchwytów, 

 odmierzenie i ucięcie rur, 

 wykonanie połączeń złączkami przelotowymi, 

 sprawdzenie drożności rurarzu, 

 wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji, 

 ułożenie rur na uchwytach. 
 
5.2.11. Układanie przewodów i kabli 
Wymagania ogólne dotyczące robót: 
Wszystkie przewody kabelkowe na obu końcach musza być oznaczone zgodnie z adresami umieszczonymi na liście 
adresowej. Każde przejście przewodów kabelkowych przez stropy i ściany musi być zabezpieczone rura osłonowa 
lub odpowiednio obudowane. Trasy przewodów kabelkowych sposób ułożenia osłon lub konstrukcji w każdym 
przypadku musza zapewniać łatwość ich wymiany lub wymiany przewodów kabelkowych. 
 
Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla obwodów: 

 oświetleniowych 1,5 mm2 Cu, 

 obwodów gniazd wtykowych i obwodów siłowych 2.5mm2 Cu, 
 
Poziom izolacji przewodów kabelkowych: 750V. Wszystkie przewody kabelkowe musza mieć żyły przewodzące 
wykonane z miedzi, być oznakowane przez producenta (marka), posiadać kolorystykę izolacji roboczej żył zgodna z 
wymaganiami tj.: 

 przewód ochronny PE - kolor żółtozielony, 

 przewód neutralny N - kolor niebieski , 

 przewody fazowe LI, L2, L3 odpowiednio kolor czerwony, brązowy, czarny. 
 

Układanie przewodów YDY pod tynkiem w wykutych bruzdach: 

 przygotowanie bruzd, 

 rozwiniecie przewodu kabelkowego, 

 sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji, 

 odmierzenie i ciecie, 

 zamocowanie przewodu do podłoża, 

 wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników. 
 

Przewody wciągane do rur: 

 rozwiniecie przewodu , 

 sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji , 

 odmierzenie, 

 ciecie, 

 otwieranie i zamykanie puszek, odgałęźników lub skrzynek rozgałęźnych, 
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 wciągniecie przewodów. 
 
5.2.12. Montaż osprzętu i aparatury 
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 wytrasowanie miejsc osadzania aparatury, 

 przygotowanie podłoża, 

 wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie, 

 wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach, 

 wprowadzenie przewodów w otwory puszki, 

 przygotowanie zaprawy gipsowej lub betonowej, 

 osadzenie puszki w gotowym podłożu, 

 gipsowanie lub betonowanie z wyrównaniem powierzchni, 

 odkrywanie puszek, 

 podłączenie i przedzwonienie przewodów, 

 zamkniecie puszek, 

 rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury, 

 podłączenie łączników i gniazd wtykowych, 

 zamocowanie łączników i gniazd wtykowych w puszce. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót. 

    Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót. 

    Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 – Instalacje elektryczne w 
obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Badania powinny obejmować następujące czynności: 

- zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym, 
- poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej  potwierdzonych 

protokołem przez wykonawcę montażu, 
- poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii  elektrycznej, 
- poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
- pomiarach rezystancji izolacji, 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami zawartymi w 
normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 
8.1.  Opis sposobu odbioru i usuwania wad 

    Roboty podlegają następującym odbiorom: 
 

 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, który polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i 
ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do 
odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia. 

 Odbiór częściowy - dokonuje się na zasadach jak przy odbiorze końcowym robót przez komisję powołaną przez 
Zamawiającego według terminów i na zasadach określonych w umowie. 

 Odbiorowi końcowemu, który polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
ilości oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Gotowość do odbioru 
końcowego Wykonawca zgłosi również na piśmie w sekretariacie Zamawiającego przy ul. Grabiszyńskiej 257 we 
Wrocławiu (pok.215) wraz z kompletem dokumentów odbiorowych wymaganych umową. Odbiór końcowy nastąpi 
w terminie i na zasadach ustalonym w umowie. Odbioru końcowego dokona komisja odbiorowa wyznaczona 
przez Zamawiającego w obecności inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Zamawiający najdalej w ciągu 10 dni od 
chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego dokona odbioru końcowego, albo przekaże 
Wykonawcy pisemną decyzje ustalającą, jakie warunki muszą być spełnione aby odbiór mógł być dokonany 
zgodnie z umową. Komisja odbiorowa dokona oceny jakościowej robót budowlanych na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem 
wykonawczym i ST. W toku czynności odbiorowych komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu. Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego 
robót, sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i 
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robót uzupełniających (jeżeli zostanie stwierdzona konieczność ich wykonania) wyznaczy komisja i następnie w 
ustalonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

 Wykonawca winien przedłożyć Zamawiającemu w dniu zgłoszenia zakończenia robót komplet dokumentów 
wymaganych ustaleniami umownymi. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady prawne przedmiotu 
umowy. Terminy usuwania wad dla poszczególnych robót nie mogą być dłuższe niż 7 dni od daty powiadomienia 
wykonawcy o zaistniałych wadach. W przeciwnym wypadku Zamawiający zleci usunięcie usterek na koszt 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z projektem 
wykonawczym i ST. 

 
8.2. Wymagania dotyczące odbioru- szczegóły technologiczne 

Instalacja elektryczna po jej wykonaniu podlega odbiorowi technicznemu, który polega na sprawdzeniu: 

 zgodności wykonania instalacji elektrycznej z niniejszą specyfikacją oraz z ewentualnymi zmianami i 
odstępstwami uzgodnionymi z inspektorem nadzoru, potwierdzonymi zapisami w dzienniku budowy, a także 
zgodności z przepisami szczególnymi, odpowiednimi Polskimi Normami oraz wiedzą techniczną, 

 jakości wykonania instalacji elektrycznej, 

 skuteczności działania zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

 spełnienia przez instalację elektryczną wymagań w zakresie minimalnych dopuszczalnych oporności izolacji 
przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów, 

 zgodność oznakowania zgodnie z Polskimi Normami. 
 
Ze sprawdzenia instalacji elektrycznej wykonawca zobowiązany jest sporządzić następujące dokumenty: 

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

 protokoły z wykonanych pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień oraz prób działania 
wyłączników różnicowoprądowych, 

 dokumentacji powykonawczej, 

 schemat jednokreskowy instalacji elektrycznej, 

 certyfikaty, deklaracje zgodności i atesty na wbudowane materiały. 
 
8.3. Badania, oględziny i odbiór. 

    Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem oględzin 
jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia, aparaty i środki zabezpieczeń i ochrony spełniają wymagania 
bezpieczeństwa zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów 
technicznych z wymogami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone, czy nie mają 
widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa. 
 
Podstawowy zakres oględzin obejmuje przede wszystkim sprawdzenie prawidłowości: 
 

a. ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 
b. ochrony przed pożarem i skutkami cieplnymi, 
c.  doboru przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz doboru i nastawienia urządzeń 

 zabezpieczających i sygnalizacyjnych, 
d. umieszczenia odpowiednich urządzeń odłączających i łączących, 
e. doboru urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych, 
f.  oznaczenia przewodów neutralnych i ochronnych oraz ochronno-neutralnych, 
g. umieszczenia schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia 

 obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
h. połączeń przewodów. 
i.  sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

 wyrównawczych 
j.  przeprowadzenie prób działania 

 
Ad. a) Ochrona przed porażeniem prądem 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: 

 wymagania ogólne podane w normie PN-IEC: 60364-4-47:1999, 

 wymagania szczegółowe podane w normie PN-IEC: 60364-4-41:2000. 
 
Ad. b) Ochrona przed pożarem i skutkami cieplnymi 
Należy ustalić, czy: 

 instalacje i urządzenia elektryczne nie stwarzają zagrożenia pożarowego dla materiałów lub podłoży, na których 
są zainstalowane, 

 urządzenia mogące powodować powstawanie łuku elektrycznego są odpowiednio zabezpieczone przed  jego 
negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, 
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Z powyższych ustaleń dokonuje się przez stwierdzenie spełnienia wymagań norm PN-IEC:  603644-42:1999 oraz 
PN-IEC:60364-4-482:1999. 
 
Ad. c) Dobór przewodów do obciążalności prądowej i spadku napięcia oraz dobór i nastawienie urządzeń 
zabezpieczających i sygnalizacyjnych 
Należy sprawdzić: 

 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, 

 prawidłowość nastawienia parametrów urządzeń (aparatów) zabezpieczających, 

 prawidłowość doboru urządzeń zabezpieczających, ze względu na wybiórczość (selektywność) działania, 

 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 Elektro energetycznych - zeszyt 9, wydanych przez Instytut Energetyki - 
w przygotowaniu jest Polska Norma dotycząca tych zagadnień oraz przywołanymi w ST Polskimi Normami. 
 
Ad. d) Umieszczenie odpowiednich urządzeń odłączających i łączących 
Należy sprawdzić, czy instalacja i urządzenia spełniają wymagania w zakresie: 

 odłączania od napięcia zasilającego całej instalacji oraz każdego jej obwodu, 

 środków zapobiegających przypadkowemu załączeniu i możliwości wyłączenia awaryjnego, wynikającym z 
potrzeb sterowania, 

 odłączania izolacyjnego i łączeń roboczych, 

 wyłączania do celów konserwacji, 

 wyłączania awaryjnego, 
 
Ad. e) Dobór urządzeń i środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych   
Podczas oględzin należy ustalić prawidłowość doboru urządzeń i środków ochrony ze względu na: 

 konstrukcję obiektu budowlanego, 

 obecność ciał obcych, wody lub innych substancji wywołujących korozję, 

 urażenia mechaniczne, 

 przepięcia atmosferyczne i łączeniowe, 

 kontakt ludzi z potencjałem ziemi, 

 warunki ewakuacji oraz zagrożenia: pożarem, wybuchem, skażeniem, 

 kwalifikacje osób. 
 
Ad. f) 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.  
 
Ad. g) Umieszczenie schematów, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz oznaczenia obwodów, 
bezpieczników, łączników, zacisków itp. 
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy: 

 umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne znajdują się we właściwym 
miejscu, 

 obwody, bezpieczniki, łączniki, zaciski itp. są oznaczone w sposób umożliwiający ich identyfikację i zgodnie z 
oznaczeniami na schematach i innych środkach informacyjnych, 

 tabliczki znamionowe oraz inne środki identyfikujące aparaty łączeniowe i sterownicze znajdują się we 
właściwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikację, 

 umieszczono we właściwych miejscach schematy oraz czy w wystarczającym zakresie pozwalają one na 
identyfikację instalacji, obwodów lub urządzeń. 

 
Ad. h) Połączenie 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. Podstawowy zakres 
pomiarów i prób obejmuje następujące czynności: 
 
Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym głównych i dodatkowych (miejscowych) połączeń 

wyrównawczych. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych polega na przeprowadzeniu pomiaru rezystancji 
miedzy każdą częścią przewodzącą dostępną a najbliższym punktem głównego połączenia wyrównawczego (głównej 
szyny uziemiającej).  
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Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. 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 1MO. 
 

Napięcie 
znamionowe 
obwodu [V] 

Rezystancja 
izolacji [MO] 

Napięcie probiercze 
prądu stałego [V] 

1 2 3 

do 50V- obwody 
SELV i PELV 

>0,25 250 

powyżej 50V do 
500V 

>0,5 500 

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: 

 między przewodami roboczymi sprawdzanymi kolejno po dwa, 

 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. 
 
Sprawdzenie biegunowości. 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. 
 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania oraz działania wyłączników różnicowoprądowych. 

Sprawdzenie skuteczności ochrony przez samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN polega na 
stwierdzeniu, czy spełniony jest warunek: ZsxIa £ U0 
gdzie: 
Zs - impedancja pętli zwarcia [Q], 
Ia - prąd zapewniający samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego (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. 
 
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 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, włączając 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. 

 
8.4. Ocena końcowa badań odbiorczych instalacji elektrycznych 
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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, 

 uwagi, 

 wnioski. 
 
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. Wykaz czynności, które należy wykonać w czasie odbioru: 

 sprawdzenie użytych materiałów, w zakresie zgodności z obowiązującymi normami, 

 sprawdzenie wykonania instalacji w zakresie zgodności z projektem technicznym, 

 sprawdzenie rezystancji izolacji, rezystancji doziemienia, rezystancji pętli dozorowych. 
 
8.5. Rozliczenie robót 

Podstawą płatności jest obmiar i kosztorys zamienny potwierdzony przez inspektora nadzoru. 
 
8.6. Dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się: 

 protokół przekazania terenu budowy, 

 wewnętrzny dziennik budowy, 

 protokoły z narad i ustaleń. 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego i Projektanta. 

 
9. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 

 
9.1.   Normy 

 
PN-IEC 60364-1:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
    podstawowe. 
PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
    bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
    bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
    bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
    bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
    bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
    Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaż wyposażenia  
    elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaż wyposażenia  
    elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  
    odbiorcze. 
PN-EN 50146:2002 (U)  Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 
PN-EN 60529-2003   Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 
PN-EN 60799:2004   Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i przewody pośredniczące. 
PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń  przetężeniowych  
    instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodow prądu  
    przemiennego (Zmiana A1). 
PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U) - Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń przetężeniowych  
    instalacji domowych i podobnych. Część 1: Wyłączniki do obwodow prądu  
    przemiennego. 
PN-EN 61009-1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki rożnicowoprądowe z wbudowanym  
    zabezpieczeniem nadprądowym do użytku domowego i podobnego (RCBO). Część 1: 
    Postanowienia ogólne. 
PN-E-04700:1998   Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  
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    przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych. 
PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne  
    przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 
 
9.2. Inne dokumenty i instrukcje. 

 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa  
1990 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Robóty instalacyjne. Zeszyt 1: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Robóty instalacyjne. Zeszyt 2: 
Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. 
Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 

 Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


