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A. WARUNKI OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) odnosi się do wymagań wspólnych dla robót objętych zamówieniem o nazwie:  
„Przebudowa III Piętra Segmentu "C" dla Potrzeb Oddziału Chirurgii Ogólnej z Otolaryngologią Sosnowieckiego Szpitala 
Miejskiego” 
1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych obiektów i 
rodzajów robót. Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu” i 
uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 
1.4. Określenia podstawowe 
Dziennik Budowy - dziennik wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót 
Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jej zakończeniu. 
Inwestor osoba reprezentująca interesy Zamawiającego przedsięwzięcia, akceptująca poczynania Wykonawcy na budowie, 
zatwierdzająca ewentualnie korygująca je  
Inspektor Nadzoru - osoba reprezentująca interesy Inwestora kontrolująca zgodność realizacji budowy z projektem, 
sprawdzająca jakość i odbierająca roboty budowlane.  
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiarów dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w Księdze 
Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzeni wszystkich badań 
i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie 
został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania budowlanego.  
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład 
dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg itp. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
robót. 
Ślepy Kosztorys/Przedmiar - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiącą odrębną całość technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót 
związanych z termo modernizacją budynku 
Przyjęte oznaczenia i skróty 
PN - Polska Norma 
BN - Branżowa Norma 
OST - Ogólne Specyfikacje Techniczne ST - Specyfikacje Techniczne 
DP - Dokumentacja Projektowa 
PZJ - Program Zapewnienia Jakości 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i poleceniami 
Inwestora. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Księgę Obmiarów oraz dwa egzemplarze 
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za zagospodarowanie i ochronę placu 
budowy. 
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1.5.2. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest jak w pkt 1.1 
1.5.3. Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do DP, dokonanych podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do 
wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w całości obciążają Wykonawcę wygrywającego 
przetarg. 
Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji 
Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie i autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej 
powinny być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inwestora, 
Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inwestorowi do zatwierdzenia. 
1.5.4. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy 
stanowią część Kontraktu, 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 następująca kolejność ich ważności: 
1) Specyfikacje Techniczne, 
2) Dokumentacja Projektowa. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy 
jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i 
ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia 
w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 
przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
1.5.5. Informacja o terenie budowy 
Teren budowy jest zabudowany. Działka jest uzbrojona w sieć wodną i elektryczną. Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować 
roboty, aby nie dopuścić do dewastacji. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni lub elementów zagospodarowania Wykonawca usunie 
na własny koszt. Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru i 
Inwestorem.  
1.5.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska 
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wpływ na: 
a) Lokalizację baz, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
1.5.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia 
materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe do 
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek 
zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały użyte do wykonania zadania muszą posiadać 
atesty, certyfikaty. 
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1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 
urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 
szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie 
urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia 
do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym 
stanie czystość nawierzchni, po których się porusza podczas wykonywania zadania. 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, 
które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnianie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.13. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i 
niezapłaceniem. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystanie jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł 
miejscowych. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym opłaty, wynagrodzenia i inne koszty związane z dostarczeniem materiałów. 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod 
produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 
będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy lub złożone w miejscu 
wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to ich koszt zostanie przewartościowany. 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą potrzebne na budowie, były zabezpieczone 
przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same 
parametry techniczne i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami w zależności od 
wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inwestora. W przypadku 
braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez 
Inwestora, nie może być zmieniany bez jego zgody. Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 
warunków Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i niedopuszczone do pracy. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora, w terminie przewidzianym umową. 
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. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, PZJ, harmonogramem robót oraz poleceniami 
Inspektora. Ze względu na specyficzny charakter obiektu, Wykonawca zorganizuje tak roboty, aby nie utrudniać bieżącej 
działalności ośrodka. Wykonawca opracuje i przedstawi szczegółowy harmonogram robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w 
robotach spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą 
wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora program zapewnienia jakości, w którym 
przedstawi namierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 
a) część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, sposób i formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowaną formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi, 
b) część szczegółową ogólną opisującą dla każdego asortymentu robot: 
 wykaz maszyn i urządzeń wraz z ich parametrami technicznymi, rodzaje i ilość środków transportu, 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań, 
6.2. Zasady kontroli jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli, personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robot. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenie badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niż jest to określone w ST, 
normach i wytycznych. 
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 będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. 
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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 ST, należy stosować wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez 
Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów i badań Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie badania. 
Wyniki pomiarów i badań Wykonawca przedstawi na piśmie do akceptacji Inspektora. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie 
określonym w PZJ. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbki badania 
materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor 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 poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
pokryje Wykonawca. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  
b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w punkcie a), 
c) spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których powyższe dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie 
posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny te cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i 
podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
6.8.2. Księga Obmiarów 
Księga obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozlicznie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary 
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do Księgi Obmiarów. 
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 PZJ. Dokumenty te stanowią załączniki 
do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora. 
6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 
a) Pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) Protokoły przekazania terenu budowy, 
c) Umowy cywilno-prawne, 
d) Protokoły odbioru robót, 
e) Protokoły z narad i ustaleń, 
f) Korespondencja na budowie. 
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 i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót są: 1 m2, 1 m3, 1 mb, 1 szt. 1 kpl 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy 
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udziale wykonawcy:  
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiór częściowy, 
c) odbiór ostateczny, 
d) odbiór pogwarancyjny. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót.  
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
8.4. Odbiór ostateczny 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja 
odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej w Dokumentacji Projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu i bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne. 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
5.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ. 
6.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i PZJ. 
7.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST. 
8.Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i 
przekazywania tych robót właścicielom urządzeń. 
9.Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
10.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. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
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kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
   10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) 
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03. 1985 r (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 26.06.2002 r. z 
późno zmianami) 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych. (Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r.). 
Rozp. Min. Pracy i Polit. Spał. z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (DzU. Nr 129, 
poz. 844, 1977).  
Rozp. Min. Bud. i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
montażowych i rozbiórkowych. (DzU. nr 13, poz. 93,1972 r.). 
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. Z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. Dz. U. Nr121, poz.1138  
Rozp. Min. Spraw wew. i Adm. z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 
1998 r. Nr 113, poz.728) 
Raz. Min. Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie Dz. U.Nr75 poz.690, 
 
11. UWAGI KOŃCOWE: 
 
Niniejszą specyfikację należy rozpatrywać łącznie z projektem technicznym i przedmiarem robót 
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B. WYKONANIE ROBÓT 
ST 00.00  PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
1. WARUNKI OGÓLNE 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych przygotowaniem placu 
budowy. 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 „Wymagania 
Ogólne”. 
1.3. Zakres robót objętych SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą warunków przystąpienia i prowadzenia robót związanych z robotami jak w pkt 
1.1 i obejmują: 
- przygotowanie i zagospodarowanie placu budowy 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w specyfikacji  „Wymagania ogólne”. 
2.2. Znaki ostrzegawcze 
Znaki ostrzegawcze powinny spełniać normy zgodne z: 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r, w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach Dz. U. Nr. 220 z 
dnia 23 grudnia 2003 r. Poz. 2181 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne”. 
3.2. Sprzęt stosowany do urządzenia placu budowy 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać  sprzętu dostosowanego 
do potrzeb. Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. Sprzęt, który nie spełnia 
wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji Inspektora Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w specyfikacji „Wymagania Ogólne”. 
4.2. Transport materiałów do urządzenia placu budowy 
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmując zasadę, że wszystkie 
materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametry jakościowe. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1 Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja robót budowlanych 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych 
Ogólne warunki realizacji obiektów budowlanych powinny spełniać wymagania określone w uchwale nr 11 Rady Ministrów z dnia 
11 lutego 1983 r. (MP nr 8, poz. 47, zm. MP z 1985 r. nr 37, poz. 210). 
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we wszystkich 
fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych 
oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. Niezależnie od 
przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy 
współudziale przedstawiciela generalnego wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. Ogólny harmonogram 
budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów robót ich etapów, tak aby zapewnił 
prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót spe-
cjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi 
podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych 
rodzajów robót. 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego obiektu wznoszonego na 
placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 
Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być: 
- usytuowane w taki sposób, aby można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, 
- trwałe i zabezpieczone przez wykonawcę robót przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać 
zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych, wykonane przez służby techniczne inwestora i przekazane wykonawcy 
robót; z przejęcia punktów pomiarowych przez wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt przejęcia punktów 
pomiarowych należy odnotować w dzienniku budowy, 
- naniesione w sposób trwały i czytelny na plan sytuacyjny budowy. 
Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego przemarzania lub na 
trwałych elementach budowli w sposób zapewniający im trwałość oraz nieuleganie zmianom położenia przez cały okres budowy. 
W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do użytkowania, stałe punkty 
pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie z nich również po ukończeniu robót oraz 
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uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu.  
5.2. Zagospodarowanie placu budowy 
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, na którym te 
roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu budowy lub w celu zapo-
bieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca 
wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, a by nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m 
wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla pojazdów drogowych, 
zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się, wyrównać stosownie do potrzeby teren z za-
sypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad 
nim kable, przewody lub inne urządzenia, w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. 3), należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewen-
tualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 
w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, zabezpieczyć przewody we 
właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót. Założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w 
porozumieniu z właściwymi organami straży pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrze by (co może wystąpić 
również w trakcie wykonywania robót), 
osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku 
pracowników zatrudnionych przy robotach, zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót bu-
dowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować 
budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz 
przygotować miejsce do składowania materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  na budowie, 
której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do 
gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy, przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch 
(np. materiały pędne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w 
miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, usuwać z 
placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 
Zorganizować na terenie budowy stanowisko mycia kół samochodowych. 
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
5.2.2.1. Drogi dojazdowe i na placu budowy  
Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby należy ją uzupełnić drogami tymczasowymi, 
wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji 
sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się następującymi zasadami: 
wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą przelotową lub o obwodzie za-
mkniętym, 
należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi drogami transportu 
wewnętrznego na placu budowy. 
5.2.2.2. 
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego 
Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu budowy (przynajmniej po 
jednej stronie drogi). Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m przy ruchu  jednokierunkowym  1,20 m przy ruchu 
dwukierunkowym, 
przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, w razie konieczności 
wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być mniejsza niż 0,75 m przy ruchu 
jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu 
większym niż 20° powinny być zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny 
być wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m, przejścia i miejsca 
niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz dobrze oświetlone, przejścia przebiegające 
obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą się z deski  krawężnikowej o wysokości 0,15 m i 
poręczy ochronnej, umieszczonej na Wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna 
być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 
drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji ) należy zabezpieczyć poprzez kładki o szerokości nie mniejszej niż 2,0 
m 
5.3. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy 
5.3.1.Wymagania ogólne 
Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, z zachowaniem wymagań 
wynikających z przepisów ppoż. W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to 
wynika z liczby pracowników zatrudnionych na danej budowie. Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich 
elementów prefabrykowanych lub ustawiane na placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. Budynki 
tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone wymagania użytkowe. Budynki 
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rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na innej budowie po stwierdzeniu, że 
ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji: 
5.3.2 Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, z drzwiami 
ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do tego nieupoważnionym. 
Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz  
Powierzchnia magazynu powinna być dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń i oznakowania terenu 
budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi robót  są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu budowy i organizacji 
ruchu. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak również zatwierdzająca projekt 
organizacji ruchu 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt. 9 „Warunki Ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa prawo budowlane, z dn. 7 lipca 1994 r. Dz. U. Nr 106/2000, poz. 1126 z późniejszymi  zmianami) – Prawo budowlane 
(jednolity tekst Dz. U. Z 2003 r. Nr.207, poz.2016 z późn. zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27. 04. 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627)  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 
sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach D. U. Nr 220 
poz. 2181 wraz z załącznikami. 
 
ST-B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych 
(wyburzeniowych). 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
rozbiórkowych, 
Wywiezienie gruzu z utylizacją 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów i sprzętu. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. 
2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych 
elementów składowych budynku, rozeznać jego otoczenie, ustalić metodę rozbiórki, opracować harmonogram robót 
rozbiórkowych. 
Należy rozeznać konstrukcję poszczególnych elementów, ich połączenia między sobą oraz stopień zniszczenia, aby można 
było dobrać właściwy sposób rozbiórki. Na podstawie oględzin ustala się kolejność robót i sposoby ich wykonania. 
Dobór metody rozbiórki - metodę wykonywania prac dobrać w zależności od warunków i rozmiarów rozbiórki oraz od tego czy 
materiał uzyskany w pracach rozbiórkowych ma być powtórnie wykorzystany. 
Przy robotach rozbiórkowych na wysokości powyżej 4m należy zabezpieczyć robotników pasami. 
Ogólnie metody rozbiórki dzieli się na: 
 ręczne, 
 mechaniczne ( młotami pneumatycznymi, piłami tarczowymi lub linowymi do betonu, urządzeniami rozpierającymi itp. ) 
Odzysk materiałów nie jest przewidziany 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Wywożony gruz, elementy konstrukcji należy umieszczać równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej, zabezpieczone przed spadaniem, przesuwaniem oraz nadmiernym pyleniem - w sposób nie zagrażający 
innym użytkownikom dróg. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji robót i harmonogram uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
5.1.2. Zapisy w Dzienniku Budowy 
Przebieg robót rozbiórkowych powinien być odnotowany w dzienniku budowy, który oprócz danych porządkowych powinien 
podawać: 
- kolejność i sposób wykonywania robót. 
- protokolarne stwierdzenie, czy ściany, stropy, schody i dach oraz inne części budynku, na których będą pracowali 
robotnicy lub będą ustawione rusztowania albo drabiny mają dostateczną wytrzymałość. 
- opis środków zabezpieczających, które zostały użyte przy rozbiórce. 
- opis okoliczności towarzyszących rozbiórce i mających wpływ na przebieg robót i bezpieczeństwo ludzi prowadzących 
rozbiórkę. 
5.1.3. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiórkowych 
 Roboty rozbiórkowe powinien prowadzić kierownik o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu oraz zatrudniać 
robotników obeznanych z tego rodzaju robotami. Przez cały czas trwania robót należy pilnować, aby na teren rozbiórki nie 
wchodziły osoby postronne. 
 Przed przystąpieniem do rozbiórki - trzeba opracować program rozbiórki ,a załogę zapoznać z nim oraz z bezpiecznymi 
sposobami wykonywania robót rozbiórkowych. 
Prace na wysokościach 
Szczególne niebezpieczeństwo stwarza praca na wysokości i spadające odłamki oraz możliwość przywalenia pracowników 
gruzem lub obalanym elementem. 
1. Kierownik robót powinien wskazywać miejsca ustawiania drabin i rusztowań, zrzucania gruzu i wystających części 
budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby ich zabezpieczania. Gruzu nie można gromadzić na stropach, pomostach i 
schodach. 
2. Teren robót rozbiórkowych ogrodzić i oznaczyć tablicami ostrzegawczymi. 
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiórce powinni legitymować się świadectwem dopuszczenia do pracy na wysokości, być 
zaopatrzeni w hełmy ochronne i przy pracy na wysokości powyżej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposażeni w 
pasy z liną długości do 3 m, którą przywiązuje się do mocnej części ściany, rusztowania lub drabiny przystawionej i 
przymocowanej do ściany. 
Zabronione jest m.in.: 
- wykonywanie rozbiórki podczas silnych wiatrów (80 km/h), 
- zrzucanie na ziemię elementów z rozbiórki. 
Ponadto: 
Urządzenia użyteczności publicznej, takie jak latarnie, słupy, przewody, roślinność, należy zabezpieczyć przed zniszczeniem czy 
uszkodzeniem. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w SST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
7.1 Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi 
obmiarów. 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.02.2981 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. Nr 8 z dnia 24.05.1981 r) 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
Rozporządzenie MGP i B z dn. 15 grudnia 1994 r. w sprawie warunków i trybu postępowania przy robotach rozbiórkowych nie 
użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych... (Dz. U. z 1995 r Nr 10, poz. 47.) Rozporządzenie 
MP i PS z dn. 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (Dz.U. z 1997 r Nr 10, poz. 47) 
Gilewicz A., Szymański M. T: Szkolenie bhp na stanowiskach roboczych w budownictwie. KWP Bud-Ergon Sp. z o o, Warszawa 
1993. 
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ST-B-02 KONSTRUKCJE MUROWE 
1. WSTĘP 
1.1. . Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych budynku. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie konstrukcji 
murowych z cegły, 
Wykonanie nadproży stalowych  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST j poleceniami 
Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej: 
ścianki działowe z cegły dziurawki gr.12 cm 
ściany z cegły pełnej gr.25 cm  
nadproża stalowe z dwuteowbników 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania aktualnie obowiązujących norm (PN, 
BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej 
zgody Inspektora. 
Elementy murowe 
Rozróżnia się kategorię I i kategorię II elementów murowych. 
Do kategorii I zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje, że w zakładzie stosowana jest kontrola jakości, której 
wyniki stwierdzają, że prawdopodobieństwo wystąpienia średniej wytrzymałości na ściskanie mniejszej od wytrzymałości 
zadeklarowanej jest nie większe niż 5%. Do kategorii II zalicza się elementy murowe, których producent deklaruje ich 
wytrzymałość średnią, a pozostałe wymagania kategorii I nie są spełnione. Właściwości elementów murowych powinny być 
zgodne z wymaganiami podanymi w polskich normach przedmiotowych lub aprobatach technicznych. Klasy elementów oraz ich 
właściwości należy dobierać w zależności od rodzaju i przeznaczenia konstrukcji, przewidywanych wartości obciążeń działających 
na konstrukcję oraz warunków środowiskowych. 
Zaprawy do murowania 
Do wykonywania murów powinny być stosowane zaprawy: 
ściany nośne zewnętrzne na zaprawie ciepłochronnej marki M2, zaprawy ciepłe, zawierające kruszywo lekkie (np. żużel 
pumeksowy), odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITS i przygotowane wg sprawdzonej doświadczalnie 
receptury, ściany wewnętrzne na zaprawie cementowo-wapiennej marki M12 wg PN-90/B-14501 
Kotwie do łączenia murów powinny być ze stali zbrojeniowej StOS wg PN-88/H-84020. 
Bednarka do zbrojenia murów - wg PN-76/ H-92325. Przekrój bednarki powinien wynosić co najmniej 2 x 20 mm. 
Gwoździe budowlane okrągłe do mocowania ościeżnic - 5,5x150 lub 6,0x175 wg BN-87/5028-12. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich be ą wykonywane roboty. 
5.2. Warunki przystąpienia do robót murowych 
Przed rozpoczęciem robót murowych należy przeprowadzić kontrolę co najmniej:  
3. zgodności właściwości elementów murowych i zapraw z ustaleniami projektowymi, 
4. sprawności stosowanego sprzętu. 
Sprawdzić jakość elementów murowych i zapraw, wymagając od producentów wyrobów certyfikatów zgodności lub deklaracji 
zgodności lub też prowadząc badania we własnym zakresie i oceniając je zgodnie z PN-B-03002:1999. 
5.3. Zasady ogólne 
Mury powinny być wznoszone warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i wymaganych grubości spoin oraz zgodnie z 
rysunkami roboczymi. Spoiny w dwóch następujących po sobie warstwach poziomych muru powinny się mijać co najmniej o 6 cm. 
W pierwszej kolejności należy wykonać ściany nośne i filary (słupy). Ściany działowe należy murować po zakończeniu ścian 
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konstrukcyjnych poszczególnych kondygnacji, a ściany działowe z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu stanu 
surowego budynku. Mury należy wznosić równomiernie na całej ich długości i powierzchni budynku. Różnica poziomów 
wznoszenia nie powinna przekraczać 4 m w przypadku murów z cegły i 3,0 m w przypadku murów z bloków i pustaków. W 
miejscach połączeń murów wznoszonych niejednocześnie należy stosować zazębione strzępią końcowe. Przy większych 
różnicach w poziomach wznoszenia należy stosować strzępią schodowe lub przerwy dylatacyjne. Konstrukcje murowe powinny 
być w trakcie wykonywania zabezpieczane przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu, 
śniegu, kurzu) za pomocą folii, mat itp. W przypadku dłuższej przerwy we wznoszeniu murów, trwającej ponad 1 tydzień, lub gdy 
występują opady ciągłe - należy wykonane mury zabezpieczyć przed opadami, np. przez osłonięcie od góry pasem papy. Warunki 
wykonania konstrukcji z elementów murowych w okresie obniżonych temperatur powinny zapewniać wiązanie i twardnienie 
zaprawy zgodnie z przygotowanymi procedurami technologicznymi. Ściany z elementów murowych powinny być usztywnione na 
poziomie stropów każdej kondygnacji za pomocą wieńców żelbetowych. Szybkość wznoszenia murów powinna być dostosowana 
do przyjętego rodzaju zaprawy w murze i jej wytrzymałości. Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie 
cementowej marki nie niższej niż M3. W przypadku gdy wysokość ścian przekracza 2,5 m lub szerokość 5,0 m, należy stosować 
zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych w co czwartej spoinie. Ścianki te powinny być połączone ze ścianami konstrukcyjnymi 
za pomocą strzępi, a zbrojenie zakotwione na głębokości co najmniej l0 mm. Liczba cegieł połówkowych użytych do wykonywania 
murów nośnych nie powinna przekraczać 15%. W miejscach oparć belek stalowych lub żelbetowych ostatnie trzy warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki co najmniej M2. Elementy powinny być czyste, a 
ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą nie dopuszcza się wbudowywania elementów uszkodzonych w 
stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01. W ścianach nie dopuszcza się wykonywania bruzd, przebić i wnęk, 
z wyjątkiem bruzd skrobanych oraz gniazd i przebić rozwiercanych dla przewodów instalacyjnych, 
Grubość spoin 
Nominalna grubość spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych wykonywanych przy użyciu zapraw zwykłych i 
lekkich nie powinna przekraczać 12 mm z odchyleniem +3 i -2 mm. Spoiny pionowe uważa się za wypełnione, jeżeli zaprawa 
sięga co najmniej 0,4 długości spoiny. W przeciwnym razie spoiny należy uważać za niewypełnione. Przy stosowaniu zapraw do 
spoin cienkich grubość nominalna spoin wspornych nie powinna być większa niż 3 mm z odchyleniem -1 mm. Mury nie 
przeznaczone do tynkowania powinny być spoinowane. Spoinowanie można wykonywać równocześnie ze wznoszeniem muru lub 
po jego wykonaniu. Profile spoiny powinny zapewniać odprowadzanie wody opadowej poza obręb spoiny. Mury tynkowane lub 
spoinowane po zakończeniu murowania należy wykonywać na spoiny niepełne, pozostawiając spoinę niewypełnioną zaprawą na 
głębokość ok. 15 mm od lica. W murach zbrojonych poprzecznie grubość spoin powinna być o 5 mm większa od średnicy 
zbrojenia umieszczonego w spoinie. 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne powinny spełniać wymagania PN-89/B-10425. Przewody dymowe i wentylacyjne 
należy wykonywać z cegły pełnej o wytrzymałości średniej nie niższej niż 15 MPa lub specjalnych pustaków ceramicznych. 
Przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych nie należy wykonywać z elementów murowych drążonych. Przewody z 
pustaków ceramicznych kominowych należy omurować pełną cegłą ceramiczną na grubość co najmniej 1/2 cegły. Pustaki 
ceramiczne kominowe nie powinny wykazywać rys lub pęknięć przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Wymagania i badania przy 
odbiorze murów wykonanych z cegły reguluje norma PN-68/B-1 0020. 
6.2. Zgodność z dokumentacją 
Roboty murowe z cegły powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania norm. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Program badań. Podstawę do odbioru technicznego robót murowych z cegły stanowią następujące badania: 
a) badanie materiałów, 
b) badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Warunki przystąpienia do badań. Badania należy przeprowadzać zarówno w trakcie odbioru częściowego 
(międzyoperacyjnego) poszczególnych fragmentów robót murowych, jak i w czasie odbioru całości tych robót. Dokumenty 
warunkujące przystąpienie do badań technicznych przy odbiorze powinny odpowiadać wymaganiom podanym w normie. Do 
badania robót zakończonych wykonawca jest zobowiązany przedstawić: 
a) protokoły badań kontrolnych lub zaświadczeń (atestów) jakości materiałów,  
b) protokoły odbiorów częściowych (międzyoperacyjnych), 
c) zapisy w dzienniku budowy dotyczące wykonania robót. 
Opis badań. Badanie materiałów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i innych 
dokumentów stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi 
normami. Materiały nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 
Badanie prawidłowości wykonania konstrukcji murowych 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz wymiarów otworów należy przeprowadzać przez 
porównanie murów z dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru 
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długości i wysokości murów należy dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową, zaś grubości murów i wymiarów 
otworów – przymiarem z podziałką milimetrową. Jako wynik należy przyjmować wartość średnią pomiarów wykonanych w trzech 
miejscach. 
Sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży 
i osadzenia ościeżnic należy przeprowadzać w trakcie wykonywania robót przez oględziny zewnętrzne i pomiar na zgodność z 
wymaganiami podanymi w normie. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzać w trakcie wznoszenia murów i po ich ukończeniu. W 
przypadkach gdy oględziny nasuwają wątpliwości, czy grubość spoin nie została przekroczona, należy wykonać pomiar dowolnie 
wybranego odcinka muru przymiarem z podziałką milimetrową i określić grubości spoin poziomych i pionowych zgodnie z 
ustaleniami PN-68/B-10020. 
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni 
muru i do krawędzi łaty kontroli długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub krawędzią 
muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową 
Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie powinien przekraczać wartości podanej w normie 
Ocena wyników badań. Jeżeli badania przewidziane normie dały wynik dodatni, wykonane roboty murowe należy uznać za 
zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy chociaż jedno z badań dało wynik ujemny, całość odbieranych robót murowych 
lub tylko ich części należy uznać za niezgodne z wymaganiami normy 
W przypadku uznania całości lub części robót murowych za niezgodne z wymaganiami normy komisja przeprowadzająca badania 
powinna ustalić, czy w danym przypadku stwierdzone odstępstwa od postanowień normy zagrażają bezpieczeństwu budowli. 
Mury zagrażające bezpieczeństwu budowli lub nie odpowiadające określonym w projekcie założeniom funkcjonalnym, powinny 
być rozebrane oraz ponownie wykonane w sposób prawidłowy i przedstawione do badań. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.  
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy 
odbiorze  
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów komórkowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, 
zgodność, oznakowanie i etykietowanie 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998 Cement murarski. Metody badań 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN-70/B-12016 Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999 Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach z autoklawizowanego betonu 
komórkowego 
PN-EN 197-1 :2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 
PN-EN 459-1 :2003 Wapno budowlane. Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności 
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PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
 
ST-B-06 WARSTWY WYRÓWNAWCZE 
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru warstw wyrównawczych pod 
posadzki 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
podkładów cementowych wyrównujących oraz wylewek samopoziomujących. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 
Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez sito kontrolne o 
boku oczka kwadratowego 2mm.  
Zaprawa samopoziomująca 
Zaprawa samopoziomująca, szybkowiążąca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny.  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami 
Inspektora 
2.0 MATERIAŁY. 
2.1. Cement 
2.1.1. Rodzaje cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-197011997. Dopuszczalne jest stosowanie 
cementu marki ,,325" 
2.1.2. Świadectwo jakości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. Zakazuje się pobierania 
cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej 
cementowni. 
2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-19701: 1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można 
wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementy pakowanego (workowanego): 
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
Dla cementu luzem magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli objętości cementu 
znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, włazy do oczyszczenia oraz klamry na 
wewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement przed ściekami wody 
deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w 
przypadku przechowywania w składach zamkniętych. Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna 
być przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Woda 
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Wodę przewiduje się czerpać z 
wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
2.3. Zaprawy cementowe. 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
2.4. Zaprawa samopoziomująca 
Zaprawa samopoziomująca, szybkowiążąca anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego lub ręcznego wykonywania 
podkładów podłogowych pod terakotę, parkiet i różnego rodzaju wykładziny. Nadaje się do stosowania we wszystkich suchych 
pomieszczeniach budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz innych, o ile jego parametry techniczne spełniają 
wymagania eksploatacyjne i wytrzymałościowe właściwe dla tych pomieszczeń. Zaprawa może być użyta do wykonania 
podkładów wewnątrz budynków. 
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3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się 
odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). Do 
podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
4.0 TRANSPORT. 
4.1.Transport, składowanie, podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). Ilość "gruszek" należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz 
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:  
90 min.  przy temperaturze +15°C 
70 min. - przy temperaturze +20°C 
30 min - przy temperaturze +30°C. 
4.3 Transport i składowanie materiałów sypkich 
Piasek oraz inne materiały sypkie należy transportować samochodami skrzyniowymi lub samowyładowczymi. Materiały sypkie w 
czasie transportu należy zabezpieczyć przed wysypywaniem się na drogi oraz przed warunkami atmosferycznymi. Składowisko 
materiałów sypkich takich jak piasek czy żwir należy ogrodzić by nie dopuścić do rozmywania w czasie opadów deszczu. Cement 
i wapno workowane należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych na podkładach panelowych z desek w 
warstwach max 10.  
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki. w 
jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót może nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację technologiczną (zaakceptowaną przez 
Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników zapraw, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 
- sposób wytwarzania mieszanki zapraw, 
- sposób transportu mieszanki zapraw. 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji zaprawy, 
Przed przystąpieniem do wylewek, powinna być stwierdzona przez Inspektora prawidłowość wykonania wszystkich robót 
poprzedzających betonowanie. Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-88/B-O6250 i PN-
65/B-O6251 
5.3. Wytwarzanie mieszanki  
5.3.1. Dozowanie składników. 
a) Dozowanie składników do mieszanki powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 
 2% - przy dozowaniu cementu i wody, 
 3% - przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Wagi winny być kontrolowane co najmniej raz w roku. Urządzenia dozujące 
wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu 
b) Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa 
5.3.2. Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 
wolnospadowych). Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
5.3.3. Podawanie i układanie mieszanki. 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane 
do podawania mieszanek plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym 
wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Mieszanki nie należy zrzucać z wysokości 
większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada, w przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za 
pomocą rynny zsypowej (do wys. 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wys. 8,0 m) 
5.4. Wymagania przy pracy w nocy. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji Jest wykonywane również w nocy, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie 
odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
5.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki z zaprawy cementowej i wiązaniu cementu. Betonowanie konstrukcji należy 
wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w 
temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki zaprawowej +20°C w chwili 
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układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 
zaprawowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 
0oC w okresie twardnienia zaprawy, należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 
5.6. Pielęgnacja zaprawy. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania rozpocząć 
pielęgnację wilgotnościową zaprawy i prowadzić ją co najmniej przez 4 dni (przez polewanie co najmniej 3x na dobę), 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny i co najmniej 1 raz w 
nocy, a w następne dni - jak punkt wyżej. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczających wodę jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy zaprawa nie będzie się łączyła z następną 
warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni Woda 
stosowana do polewania zaprawy powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z obowiązującymi normami. Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w 
niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej i normach. 
7.0 ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi 
przez Inspektora, 
 atesty użytych materiałów budowlanych, Dziennik Budowy, 
 uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem, Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.0 OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-791B-O6711 Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw.  
PN--861B-O6712 Kruszywa mineralne do betonu 
PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. Badania. PN-88/B-32250 Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 480-1: 1999 Domieszki do betonu, zaprawy j zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
 
ST-B-04 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnych, 
przeciwwilgociowych i powłok zabezpieczających na elementach budynku. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji paroszczelnych, 
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych powłokowych, z materiałów rolowych. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
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informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora.  
Hydroizolacje powinny: 
stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub jej części od wody lub pary wodnej; 
ściśle przylegać do izolowanego podkładu; nie powinny pękać, a ich powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub 
wybrzuszeń; 
być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową realizację a mianowicie: 
- po ukończeniu robót poprzedzających roboty izolacyjne, 
- po należytym obniżeniu poziomu wody gruntowej, jeśli zachodzi taka potrzeba. 
w temperaturze otoczenia nie niższej niż:  
- +5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na gorąco; 
- +10°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy zastosowaniu lepiku na zimno i folii płynnych: +150C – dla izolacji 
z folii z tworzyw sztucznych;  
- + 18°C - dla izolacji z żywic syntetycznych 
Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych wykonywanych z odrębnych materiałów, różnej klasy odporności , jako 
równorzędnych zabezpieczeń ( np. zaprawy wodoszczelnej z materiałami rolowymi). Miejsca przechodzenia przez warstwy 
izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych. I elementów konstrukcyjnych (np. słupów) powinny być uszczelniane w sposób 
wykluczający przeciekanie wody między tymi przewodami lub elementami a izolacją podczas robót izolacyjnych należy chronić 
układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały izolacyjne i technologie wykonawcze podano w Dokumentacji Projektowej.  
- Izolacja pozioma z płynnej folii 
Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub 
posiadają odpowiednie aprobaty techniczne. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie bądź mechanicznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być:  
trwałe, nieodkształcalne i przenosić wszystkie działające nań obciążenia w celu zapewnienia prawidłowej współpracy izolacji z 
podłożem należy podłoże dokładnie oczyścić i odpylić. Powierzchnia podłoża pod izolacje z folii, pod przyklejane lub powłokowe 
izolacje z materiałów bitumicznych powinna być gładka ( bez wgłębień, wypukłości oraz pęknięć ), czysta, odtłuszczona i 
odpylona. Na narożach powierzchni izolowanych należy wykonać zaokrąglenia o promieniu nie mniejszym niż 5 cm lub sfazować 
pod kątem 45° na szerokości i wysokości co najmniej 5 cm od krawędzi. Spadki podłoża izolacji odwadniającej (w 
pomieszczeniach mokrych) w kierunku kratki ściekowej lub kanału powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, 
lecz nie mniejsze niż 1 %. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych (lub innych materiałów 
przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym) należy zagruntować roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
1. Gruntowany podkład powinien być suchy a wilgotność nie powinna przekraczać 5%), 
2. Powłoki gruntujące nanosi się dwiema warstwami, przy czym warstwę drugą wykonuje się dopiero po całkowitym wyschnięciu 
pierwszej. 
3. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż + 5°C. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 
poniżej +5°C. jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0oC. 
5.3. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych 
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się w celu zabezpieczenia: 
Ścian podziemnych budynków, położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej, przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i 
przed wodą opadową wsiąkającą w grunt.   Należy wykonać izolację powłokowe z mas asfaltowych a następnie zazbroić warstwą 
tkaniny technicznej.  Przyklejenie warstwy tektury budowlanej na ściany dla zabezpieczenia izolacji w trakcie zasypywania 
wykopu 
Izolacje przeciwwilgociowe z płynnej folii mogą być wykonywane jako jednowarstwowe.  
Izolacje powłokowe z folii płynnych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe bezpośrednio pod płytki 
posadzkowe i ścienne, wewnątrz i na zewnątrz budynków zgodnie z instrukcjami technicznymi producenta. Ilość nakładanych 
warstw - minimum 2 każda 500g / m2. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.3. Odbiór hydroizolacji 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
odbiory międzyfazowe (częściowe), 
odbiór ostateczny (końcowy). 
     6.4. Odbiory międzyfazowe polegają na kontroli: 
jakości materiałów: 
podkładu pod izolację, 
każdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych), . 
uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wrażliwych na przecieki. 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną.  
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu: poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości 
rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
poprawności zagruntowania podkładu (jeśli podlega on gruntowaniu), 
oraz rejestrację wszelkich, usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfazowań w narożach, 
braku prawidłowego osadzania wpustów itp.), 
Odbiór wykonania każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować sprawdzenie: 
ciągłości warstwy izolacyjnej, poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów i innych elementów 
przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 
oraz rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, fałdowań, odspojeń, niedoklejenia zakładów 
itp.). 
przy sprawdzaniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z jednego materiału 
i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyżujących się - aby były dokładnie ze sobą połączone (bez 
możliwości rozerwania lub ścięcia, ale z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
6.3. Kontrola powinna polegać na sprawdzeniu: 
ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem: a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, 
należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz 
jej zgodności z projektem. 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora. 
Odbiór hydroizolacji odbywa się w dwóch etapach: 
1/ Odbiory częściowe ( międzyfazowe) 
2/ Odbiór ostateczny ( końcowy) ST oraz 
Odbiór częściowy polega na kontroli: 
jakości materiałów 
podkładu pod izolacje 
Każdej warstwy izolacyjnej ( w izolacjach wielowarstwowych) uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych 
wrażliwych miejsc 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych, 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla wykonania powłok, 
Zagruntowania podłoża przed wykonaniem ostatecznych powłok 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.4. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
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ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, a występowania ewentualnych uszkodzeń, a w przypadku gdy jest to niezbędne, 
należy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych: 
przy parciu wody od zewnątrz - prawidłowego wykonania i oparcia konstrukcji dociskowej lub grubości warstwy dociskowej oraz 
jej zgodności z projektem. 
Do odbioru ostatecznego izolacji wodochronnych powinna być przedłożona następująca dokumentacja techniczna: 
projekt wykonania izolacji (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie robót, 
dokumenty potwierdzające jakość użytych materiałów w postaci zaświadczeń o jakości  wystawionych przez producenta albo 
wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych na polecenie kierownika robót, protokoły z odbiorów częściowych, 
dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
Z odbioru ostatecznego izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia 
przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być wymienione w 
protokole wraz z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. W takim przypadku odbiór końcowy może być 
dokonany dopiero po usunięciu usterek. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak pkt 9 „Warunki Ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN--69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN 12970:2003 (U) Masa asfaltowa wodochronna. Definicje. wymagania i metody badań i wytrzymałościowych. 
PN-EN 13416:2004 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów. Zasady pobierania próbek 
PN-EN 1107-1 :2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określanie 
stabilności wymiarów 
PN-B-24625: 1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
 
ST-B-05 IZOLACJE TERMICZNE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji termicznych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie izolacji termicznych: 
Dachu wełną mineralną miękką 
Fundamentów styropianem EPS-200  
Wieńcy styropianem EPS 70  
Posadzek styropianem estrudowanym  
Posadzek styropianem EPS-100  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora. Układanie izolacji termicznej powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie 
w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Izolacja powinna być wykonana ściśle wg 
dokumentacji. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej. Wszelkie ewentualne niejasności należy wyjaśnić z autorami opracowań. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji 
technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian 
dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Przy 
robotach izolacyjnych należy przestrzegać przepisów bhp i ppoż. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Zastosowane materiały. 
Podstawowym materiałem do wykonania izolacji termicznych w budynku są: 
- płyty z wełny mineralnej - do izolacji stropu, 
- płyty ze styropianu samo gasnącego - do izolacji podłóg. 
Do izolacji stropu nad ostatnią kondygnacją zastosowano płyty z wełny mineralnej - wym. 0,5x1,0 m, gęstość 40-100 kg/m3 (płyty 
miękkie i półtwarde). Wilgotność wełny nie może przekraczać 2%. Do izolacji podłóg zastosowano płyty styropianowe EPS70 i 
EPS-100, o gęstości od 17-30 kg/m3. Styropian powinien odpowiadać normie branżowej BN-91/6363-02 i posiadać świadectwo 
ITP. 
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3. SPRZĘT. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, zaakceptowanego przez 
Inspektora. 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
Płyty z wełny mineralnej i styropian są pakowane w pakiety i owinięte folią termokurczliwą. Pakiety z płytami należy układać w 
poziomie, ściśle obok siebie w celu zabezpieczenia przed przemieszczeniem w czasie transportu i przed uszkodzeniem. 
Wystające wewnątrz środka transportu śruby i inne części należy usunąć i zabezpieczyć aby nie uszkodziły płyt w czasie 
transportu. Płyty należy chronić przed kontaktem z rozpuszczalnikami, benzyną, lepikami asfaltowymi stosowanymi na zimno. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1.Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 
będą wykonywane. Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane zgodnie z ogólnymi warunkami wykonywania i odbioru 
robót ogólnobudowlanych w zakresie przepisów bhp i ppoż. 
5.2. Opis ogólny. 
Roboty termoizolacyjne powinny być wykonywane w temperaturze dodatniej, w warunkach zimowych możliwe jest wykonywanie 
robót bez procesów mokrych. Warstwy powinny być układane w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem. Warstwa 
izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty izolacyjne powinny być układane na styk. Przy 
układaniu kilku warstw, płyty należy układać mijankowo, tak aby przesunięcie w sąsiednich warstwach wynosiło 3 cm. Płyty użyte 
w jednej warstwie powinny mieć stałą grubość. Izolacja stropu nad ostatnią kondygnacją, z płyt z wełny mineralnej, może zostać 
ułożona bez przyklejania. Układanie izolacji należy wykonać na warstwie paraizolacji, pasami prostopadłymi do okapu. Izolacja 
podłogi na gruncie zostanie ułożona na sucho z płyt styropianowych. Podłoże pod wykonanie izolacji powinno być suche, czyste i 
równe. 
Nierówności nie mogą przekraczać 9mm na od odcinku 2m. W przypadku większych nierówności należy je wyrównać zaprawą 
cementową, przed rozłożeniem paraizolacji lub izolacji przeciwwilgociowej. Ściany fundamentowe zostaną ocieplone od wewnątrz 
płytami styropianu grubości 5 cm, na całej wysokości. Płyty zostaną zamocowane na kleju. 
6. KONTROLA JAJAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy: jakość podłoża, 
dokładność styków płyt styropianowych, 
dokładność klejenia płyt do podłoża, 
równość płaszczyzny ocieplenia, 
grubość warstwy ocieplenia (zgodnie z projektem). 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
Odbiór powinien zostać przeprowadzony w następujących fazach: 
po dostarczeniu materiałów na budowę, 
po przygotowaniu podłoża, 
po przyklejeniu bądź ułożenia warstwy ocieplające, ale przed ułożeniem warstwy gładzi cementowej. 
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości dostarczone przez producenta oraz zgodność materiałów z 
normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Odbiór podłoża powinien obejmować sprawdzenie: 
założonych spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
jakości wykonania paraizolacji. 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów, 
grubości i ciągłości warstwy ocieplającej, 
sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
połączenie warstw z podłożem. 
Odbiór końcowy powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sprawdzeniu zabezpieczenia 
warstwy ocieplającej przed opadami. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót  
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-91/B-02020 BN- 72/6363-02 PN-89/B-04620 PN-93/B-O2021 
PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 
BN- 72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samogasnące.  
PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Terminologia i klasyfikacja.  
PN-93/B-O2021 Izolacja cieplna. Wielkości fizyczne i definicje. 
 
ST-B-14 STOLARKA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż stolarki okiennej, 
drzwiowej, klap dymowych i świetlików dachowych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacji i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Stolarka drzwiowa powinna być osadzona zgodnie z dostarczoną dokumentacją techniczną, zaleceniami producenta i instrukcją 
wbudowania, akceptowaną przez Inspektora Nadzoru. Montaż stolarki powinien być przeprowadzony zgodnie z wymaganiami 
norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, oraz z projektem organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z 
autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być 
dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. Przed rozpoczęciem robót należy zapoznać się z warunkami istniejącymi w miejscu osadzania okien i 
drzwi i upewnić się, że zapewniają one możliwość bezusterkowego wykonania prac. Wykonawca przed przystąpieniem do 
zamawiania stolarki ma obowiązek dokonać pomiarów wykonawczych. 
2.MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanymi materiałami są: 
- stolarki drzwiowej wewnętrznej z ościeżnicami i okuciami 
- stolarka drzwiowa p.poż. z okuciami i samozamykaczami 
- pianki silikonowej i pianki montażowej, 
- łączników mechanicznych i kotew. 
3.SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4.TRANSPORT 
Materiały mogą być dostarczone dowolnym transportem, w taki sposób aby podczas transportu zapewniona była ochrona przed 
warunkami atmosferycznymi, stateczność elementów i wykluczona ewentualność ich uszkodzenia. Okna dostarczane są przez 
producenta na paletach, zabezpieczone folią. Warunki przechowywania elementów bram, elementów łączących i pomocniczych 
powinny zapewniać stałą gotowość ich użycia. Materiały powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych, 
o wilgotności do 70% lub w magazynach półotwartych z osłonami przeciwdeszczowymi (zabezpieczenie przed korozją i wpływami 
atmosferycznymi). Należy również odizolować je od materiałów budowlanych o szkodliwym oddziaływaniu na metale np.: wapna, 
zapraw budowlanych, kwasów. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich 
roboty będą wykonywane. Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem stolarki, należy sprawdzić czy dostarczony 
towar jest zgodny ze specyfikacją z zamówienia. Okna i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a 
właściwą stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Okna zabezpieczone folią ochronną nie należy 
przechowywać w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. 
Okna, drzwi oraz świetliki i klapy dymowe należy dodatkowo zabezpieczyć przed zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą 
(najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. Jak najszybciej 
po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić przebarwienia. 
5.2. Wymagania przy montażu stolarki: 
Przed przystąpieniem do robót związanych z montażem stolarki, należy ocenić możliwość bezusterkowego wykonania prac, 
poprzez: 
- ocenę miejsca wbudowania, w szczególności stanu i wyglądu ościeży pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania. 
- sprawdzenie odpowiedniej jakości elementów przewidzianych do wbudowania; sprawdzenie możliwości właściwego 
połączenia ościeżnicy z konstrukcją budynku, 
- wykonaniu przepić przez stropodach   
Wbudowywanie elementów można rozpocząć dopiero wtedy, kiedy można obciążać części nośne budynku. 
Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów jest sprawdzenie, czy pomiędzy ich wymiarami, a wymiarami ościeży, w które 
mają zostać wbudowane nie zachodzą niezgodności większe niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
5.3. Montaż parapetów 
W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania otworu okiennego i montażu okna. 
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Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby "zachodziły" pod ramę okna gdyż tylko wówczas istnieje pewność ich 
prawidłowego uszczelnienia. 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest "na styk" z ramą okienną, należy pamiętać, aby 
otwory odprowadzające wodę  usytuowane w dolnym profilu ramy pozostawały nad parapetem. . 
Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych. 
5.4. Prace wykończeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne znaczenie ma wypełnienie 
silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. Od strony wewnętrznej 
krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). 
Klapy dymowe i świetliki dachowe należy wykończyć zgodnie z warunkami podanymi przez producenta. Powierzchnie dachu po 
zabudowaniu świetlików i klap dymowych należy naprawić poprzez uszczelnienie styków z powierzchnią stropodachu oraz 
naprawą pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej dwuwarstwowo. 
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską 
tynkiem itp. Niedopuszczalne jest czyszczenie stolarki  środkami ścierającymi i żrącymi. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
- wykończenie ościeżnicy otworów okiennych i drzwiowych,  
- mocowanie ościeżnic, 
- uszczelnienie ościeżnic, 
- mocowanie parapetów zewnętrznych, 
- działanie mechanizmów zamykających, 
- uszczelnienie ościeżnic ze skrzydłami dla drzwi p.poż. 
- jakości i prawidłowości zamocowań ościeżnic 
- jakości uszczelnień powierzchni dachu przy świetlikach dachowych i klapach dymowych 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Ocena jakości elementów przeznaczonych do wmontowania powinna polegać na sprawdzeniu: 
- zaświadczeń o jakości i świadectw wystawionych przez producenta; 
- podstawowych wymiarów i dopuszczalnych odchyłek wymiarowych, zgodnie z obowiązującymi normami 
- stanów powierzchni; 
7.2. Odbiór końcowy. 
Przy odbiorze montażu stolarki powinno zostać sprawdzone: 
zgodność wbudowanego elementu z projektem; 
prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej - poprzez ocenę sposobu i rozmieszczenia miejsc zamocowania oraz 
stanu i wyglądu zamontowanych bram. 
dokładność uszczelnienia ościeżnic z ościeżami otworów budowlanych, zapewniająca ochronę przed infiltracją powietrza i 
przenikaniem wód opadowych przez element 
- prawidłowość działania wszystkich części ruchomych i zamykających, - okna, drzwi i bramy powinny się lekko otwierać i 
zamykać 
- wszystkie elementy powinny posiadać zabezpieczenia przed korozją 
8.OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-91/B-02020 PN-90/B-92010  
PN-90/B- 78010 PN-68//M-78010  
PN-89/B-06085 PN-80/M-02138  
PN-78/M-02138 
 
ST-B-15 ŚLUSARKA STALOWA 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ślusarki stalowej. 
] .2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pktl.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu, 
Narożników z kątownika stalowego nierdzewnego, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Na ścianach zamontować na wys. 90cm systemowe pochwyto-odbojnice PCV szer. min. 15cm w kolorze turkusowym np. 
Promador, C/S System, a nad cokołem na wysokości 20cm winylową taśmę odbojową szer. 30cm.pochwyty łazienkowe wg 
.rysunków np. CS Polska.(w dostosowaniu do wózków i łóżek) 
2.2. Powłoki malarskie 
Nie występuje 
2.4. Składowanie materiałów i konstrukcji 
Składowanie wyrobów ślusarki stalowej  
2.5. Badania na budowie 
2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora Nadzoru. 
2.5.2.  Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- zgodności z projektem, 
- zgodności z atestem wytwórni 
- jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inżynier wpisem do dziennika budowy. 
3. SPRZĘT. 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt. 
4. TRANSPORT. 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. Elementy do 
transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, oraz 
zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
 prawidłowość wykonania naroży, 
 możliwość mocowania elementów do ścian, 
 jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
5.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczną lub instrukcja zaakceptowana przez Inspektora 
Nadzoru. 
5.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
5.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między kątownikiem a ścianą. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
6. KONTROLA JAKOŚCI. 
6.1. Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości 
wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
6.2. Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
6.3. Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości,  
- pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. Odbiór obejmuje wszystkie materiały 
podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  
PN-80/M-02138. PN-87/B-06200 
PN-80/M-02138.  Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania. 
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PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  
 
ST-B-09 TYNKI  
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków wewnętrznych cementowo-wapiennych 
oraz gipsowych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie tynków cementowo-wapiennych II 
kat. Oraz tynków gipsowych gr.1,5 cm na ścianach. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, instrukcjami 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie tynków cementowo - wapiennych, zewnętrznych oraz gipsowych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu 
właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo tynków zgodne 
z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych mogących mieć wpływ na nośność obiektów należy uzyskać dodatkową 
akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem są zaprawy cementowo - wapienne, przygotowywane na budowie oraz zaprawy gipsowe tynkarskie. 
Użyte do wykonania mas tynkarskich cement, wapno, piasek i woda powinny odpowiadać wymaganiom norm przedmiotowych, w 
szczególności nie zawierać siarczanów, chlorków, organicznych domieszek. Wapno powinno posiadać wydany przez producenta 
atest. Zastosowane tynki gipsowe nogą być workowane lub pojemnikowane. 
3.SPRZĘT. 
Przy tynkowaniu używa się betoniarek, kielni murarskich, łat drewnianych lub aluminiowych, pac drewnianych, plastikowych lub 
filcowych, poziomic itd. Do nakładania tynków gipsowych użyć agregatu tynkarskiego. Roboty można wykonać przy użyciu innego 
sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. 
4.TRANSPORT I SKLADOWANIE. 
Materiały do wykonania tynków dostarczone być mogą dowolnym transportem, zapewniającym ochronę przed warunkami 
atmosferycznymi, w szczególności przed wilgocią. Wapno oraz gips powinno być składowane na suchym podłożu, 
niedopuszczalny jest kontakt wapna i gipsu z gruntem. Miejsce gdzie składowane jest wapno palone powinno być wyposażone w 
sprzęt gaśniczy, zgodnie z wymogami p. poz. Przy gaszeniu wapna należy zachować środki ostrożności zgodnie z wymogami 
bhp. Wapno, cement, piasek, gips i woda przeznaczone do wykonania tynków powinny być zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami organicznymi. 
5.WYKONANIE ROBÓT. 
5..1  Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji haromonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich roboty 
będą wykonywane. 
5.2. Wymagania dla tynków wewnętrznych, cementowo - wapiennych zostały opisane w PN-70/B 10100 "Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze". 
5.3. OPIS OGÓLNY. 
Przed przystąpieniem do robót tynkowych powinny być: 
- zakończone wszelkie roboty stanu surowego, 
- zakończone roboty instalacyjne podtynkowe,  
- zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 
Tynki należy wykonywać w temp. Nie niższej niż 5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby temperatura nie spadnie poniżej 00C. W 
niższych temperaturach można wykonywać roboty tynkarskie jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających. Tynki  cem-wap.należy wykonywać jako dwu warstwowe, pospolite, kat. II, składające się z obrzutki, narzutu i 
gładzi. Tynki gipsowe wykonać o dwuwarstwowo o grubości każdej warstwy 10 mm. Podłoże z elementów ceramicznych, pod 
wykonanie tynków, powinno być czyste i odtłuszczone, spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 m. Suche 
podłoże należy zwilżyć przed wykonaniem obrzutki. Tynki można wykonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Obrzutkę grubości 
3-4 mm, należy wykonać z zaprawy cementowej 1:1. 
Narzut należy wykonywać wg pasów lub listew kierunkowych, z zaprawy cementowo - wapiennej (1:2:10), po związaniu obrzutki 
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lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym 
kierunku. Grubość warstwy narzuty powinna wynosić 8- 15mm. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu lecz przed jej 
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Gładź należy wykonać z 
zaprawy cementowo - wapiennej (1:1:4), piasek użyty do wykonywania gadzi powinien być przesiany, o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. 
Gładź należy zacierać jednolicie, gładką pacą drewnianą. 
Świeżo wykonane tynki w czasie wiązania i twardnienia tj. ok. 1 tygodnia powinny być zwilżane wodą. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości wykonanych robót należy objąć poszczególne ich etapy:  
osadzenie ościeżnic (z wyjątkiem aluminiowych), 
jakość podłoża, 
ukształtowanie powierzchni, krawędzi, 
sprawdzenie dopuszczalnych odchyłek. 
Powyższe zgodne z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru- robót budowlano - montażowych". 
7. ODBIÓR ROBÓT. 
7.1. Odbiór materiałów. 
Przed rozpoczęciem wykonania tynków należy ustalić dokładną recepturę zaprawy, zależnie od parametrów dostarczonych na 
budowę składników oraz sprawdzić stan podłoża. 
7.2. Odbiór końcowy. 
7.3. Podczas odbioru należy sprawdzić m. in.: 
zgodność ukształtowania powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków, gładkość i stan powierzchni - 
występowanie wykwitów, zacieków, pęknięć, wyprysków i spęcznień jest niedopuszczalne, przyczepność tynków do podłoża (min. 
0,025 MPa). 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ilość jednostek wg przedmiaru robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. roboty tynkowe. 
PN-70/B-10100 Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania 
PN-86/B-01300 Cementy. Terminy i określenia 
PN-73/B-04309 Cement Metody badań. Oznakowanie stopnia białości. 
PN-86/B-04320 Cement Odbiorcza statystyczna kontrola jakości 
PN-76/B-04350 Kamień wapienny i wapno niegaszone oraz hydratyzowane. Analiza chemiczna. 
PN-77/B-04351 Wapno niegaszone, sucho gaszone i hydrauliczne. Oznaczenie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
 
ST-B-03 ŚCIANKI Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek z płyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna Jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ścianek z płyt 
gipsowo-kartonowych: 
Ścianki działowe przewiduje się wznieść w systemie  płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej z wypełnieniem z wełny 
mineralnej: ściana 150A100  należy budować na profilach 100mm wnętrze wypełnić wełna mineralną skalną grubości100 , płyty 
GK 12,5 izolacyjność akustyczna Rw=54 Db 
Ścianki działowe pomieszczeń „mokrych” tj łazienki, brudowniki, pomieszczenia porządkowe wznosić z płyt GKBI . 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. 
2. MATERIAŁY. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót przy suchych tynkach reguluje norma wg PN-72/B-
1012. 
2.1. Wymagania zgodności z dokumentacją 
Suche tynki powinny być wykonywane zgodnie z projektem technicznym obiektu uwzględniającym wymagania norm i 
określającym wymiary i odmianę płyt gipsowo kartonowych. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają 
postanowień norm, są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz udokumentowane zapisem dokonanym w 
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dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny albo innym równorzędnym dowodem 
2.2. Materiał 
Płyty gipsowo-kartonowe stosowane jako suche tynki - wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm  
Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75 
Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042: 1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych, 
Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
Kształtowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji ściennych, okładzinowych i sufitowych zgodne z 
wymaganiami odpowiednich aprobat technicznych  
Wkręty samogwintujące do blach-wg PN-92/M-831 02 o średnicy 2-3 mm i dług. 12-18 mm. Wkręty powinny być ocynkowane. 
Wełna mineralna gr.60 mm przeznaczona do izolacji akustycznej w ściankach działowych gipsowych wg PN-B-23116 typ W, 
klasy 39 o gęstości 60 kg/m3  
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej 
i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty. 
5.2. Wskazówki montażowe 
5.2.1. Wykonywanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych - rozpoczyna się od montażu profili konstrukcji systemowej;  
Po wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. Rozstaw 
wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe powierzchnie płyt ok. 2 mm. 
Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty, określa norma PN-B-1 0122:1972. Styki płyt i zagłębione główki wkrętów 
należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin.  W przypadku układania bez spoin miejsca styku należy 
zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej.  
Do ich wypełnienia należy stosować specjalne masy szpachlowe. 
Przez wypełnienie przestrzeni między profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej lub akustycznej 
Spoinowanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych 
W przypadku układania płyt bez spoin miejsca styku należy zaszpachlować. Miejsce styku można dodatkowo wzmocnić przez 
zatopienie w masie szpachlowej specjalnej taśmy zbrojącej. 
Przez wypełnienie przestrzeni nad profilami wełną mineralną konstrukcja pełni rolę izolacji cieplnej lub akustycznej 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. Kontrola wykonania okładzin z płyt 
gipsowo-kartonowych powinna być dokonana zgodnie z wymaganiami normy PN- 72/8-10122: 1972 
6.2. Zgodność z dokumentacją 
Okładziny z niepalnych płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą wymagania 
norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, 
potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. 
6.3. Badania 
Podstawę do odbioru technicznego suchych tynków stanowią następujące badania. 
a) sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 
b) sprawdzenie materiałów, 
c) sprawdzenie podłoży, 
d) sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenie tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz przy szczelinach 
dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową, 
e) sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
Opis badań 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych suchych tynków z 
projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Sprawdzenie 
materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz innych dokumentów 
przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim 
zaświadczeniem (atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem 
dopuszczenia do stosowania, wydanym w trybie obowiązujących przepisów. Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez 
porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za 
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pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
6.4. Badanie prawidłowości wykonania 
Sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt tynkowych i wykończenia suchych tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz 
przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitem należy przeprowadzać przez porównanie tych robot z 
wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą kontroli zapisów w dzienniku budowy oraz oględzin 
zewnętrznych i pomiaru z odpowiednią dokładnością. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów okładzin z płyt gipsowych należy przeprowadzać przez porównanie z 
dokumentacją techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. Pomiaru długości i wysokości należy 
dokonywać taśmą stalową z podziałką centymetrową. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać na zgodność z 
wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach łaty 
kontrolnej długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą a powierzchnią suchego tynku z 
dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie prawidłowości wymaganego dokumentacją kąta pomiędzy przecinającymi się 
powierzchniami suchych tynków należy po sprawdzeniu prawidłowości powierzchni, przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim (a w przypadku katów różnych od 90 stopni - kątownikiem nastawnym lub uniwersalnym wyznacznikiem ciesielskim), 
łatą kontrolną i przymiarem z podziałką milimetrową.  
Sprawdzenie równości powierzchni i prostoliniowości krawędzi należy przeprowadzać przez przykładanie do powierzchni 
okładziny i do krawędzi łaty kontrolnej długości 2 m oraz przez pomiar wielkości prześwitu między łatą a powierzchnią lub 
krawędzią muru z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi należy przeprowadzać pionem murarskim i przymiarem z podziałką 
milimetrową. 
Sprawdzenie poziomowości warstw należy przeprowadzać poziomnicą i łatą kontrolną lub poziomnicą wężową. 
Sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru należy przeprowadzać stalowym kątownikiem 
murarskim, łatą kontrolną i przymiarem podziałką milimetrową. Prześwit w odległości 1 m od wierzchołka mierzonego kąta nie 
powinien przekraczać wartości podanej w normie 
Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane suche tynki należy uznać za wykonane zgodnie z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko ich niewłaściwie 
wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy: 
a) poprawić suchy tynk wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, a po 
poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, albo 
b) nakazać usunięcie suchego tynku nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego wykonania. 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty:  
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZAN E. 
PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-EN 12860:2002 Kleje gipsowe do płyt gipsowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia 
PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
PN-B-79405: 1997 Płyty gipsowo-kartonowe 
 
ST-B-10 ROBOTY OKŁADZINOWE ŚCIAN 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin z płytek ceramicznych. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie okładziny ścian 
płytkami ceramicznymi I Gres na ścianach. 
1.4. Określenia podstawowe. 
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Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, instrukcjami oraz 
określeniami podanymi w "Wymagania ogólne". 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne. 
Wykonanie okładzin ściennych powinno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe oświadczenie w realizacji tego typu 
robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Wykonawstwo posadzek zgodne z wymogami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 
Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności należy 
wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej 
mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku zmian dotyczących 
zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
2. MATERIAŁY. 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem na okładziny zewnętrzne są płytki ceramiczne szkliwione 20x25 cm oraz Gres 30x30 cm 
Płytki przeznaczone na okładziny zewnętrzne powinny charakteryzować się mrozoodpornością i nasiąkliwością 2-8%. 
Płytki powinny odpowiadać wymaganiom jednej z wymienionych norm: 
PN-EN 159:1996,  
PN-EN 176:1996, 
PN-EN 177:1997, 
PN-EN 178:1998, 
Lub odpowiednimi aprobatami technicznymi. Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy klejowe odpowiadające 
wymaganiom normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT. 
Płytki pakowane są w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Należy składować je w pomieszczeniach 
zamkniętych, suchych, na równej i mocnej, poziomej posadzce. Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych 
plandeką z otwieranymi burtami przewożone płytki należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do 
wykonywania posadzek nie należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich 
roboty będą wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-89/B-12039 "Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, 
kamionkowe". 
5.3. OPIS OGÓLNY. 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu wszystkich robót pomocniczych. Podłoże pod okładziny powinno być 
równe i gładkie. Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być niższa niż 5°C. Bezpośrednio przed 
wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć zatłuszczonej 
powierzchni. Ewentualne rysy i pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, nierówności należy wyrównać zaprawą o 
wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa, po uprzednim zwilżeniu podłoża. Przy nierównościach do 3 mm wystarczające jest nałożenie 
cienkiej warstwy wygładzającej np. tynku pocienionego lub kleju. Przed przystąpieniem do mocowania okładziny należy określić 
jej obrys, wyznaczyć położenie powierzchni i określić położenie górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za 
pomocą naciągniętego sznura. Płytki powinny zostać posortowane, wstępnie należy rozplanować ułożenie na posadzce i ścianie. 
5.3.1. Okładzina zewnętrzna i wewnętrzna z płytek. 
Płytki będą mocowane na gotowej zaprawie klejowej. Powierzchnie pod okładanie na kleju powinny pod względem równości i 
gładkości odpowiadać wymaganiom dla tynku dwuwarstwowego kI. III. Płytek mocowanych na kleju nie należy moczyć. Klej 
należy nakładać na podłoże warstwą ok. 2 mm, jednorazowo nałożona ilość kleju powinna zostać przykryta okładziną w czasie 15 
min. Szerokość spoin nie powinna być większa niż 5 mm. W odstępach nie większych niż 3 mm należy pozostawić szczeliny 
dylatacyjne o szer. 2-3 mm. Wszelkie zabrudzenia powierzchni należy natychmiast usunąć. Po ułożeniu i stwardnieniu należy 
okładzinę wyspoinować i zmyć. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrolą jakości robót należy objąć poszczególne etapy:  
powierzchnię podłoża, 
grubość zaprawy klejącej, 
prostolinijność spoin i ich szerokość, 
jakość szczelin dylatacyjnych, 
obróbkę narożników, 
zgodność kolorystyki i materiałów z projektem. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów 
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przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod względem stopnia zwichrowania, 
odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
7.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m. innymi: 
atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku 
poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej)\ 
grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) 
powiązanie okładziny z podłożem 
sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie l mm) jednolitość barwy płytek. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Jak w  pkt 9 „Warunki ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości i znakowanie. 
PN-EN 99:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101:1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa.  
PN-EN 102:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki 
nieszkliwione. 
PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate. 
PN-EN 106: 1993 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
 
ST-B-11 SUFITY PODWIESZANE 
1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem sufitów podwieszonych 
w budynku szpitala. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie sufitu 
podwieszonego: 
- modułowego 60x60 cm z wypełnieniem płytami systemowymi, 
- z płyt gipsowych na konstrukcji podwójnej podwieszanej  
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w informatorach i 
poradnikach - sufit podwieszony modułowy na konstrukcji metalowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją techniczną, warunkami 
technicznymi odbioru robót jak i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
3. SPRZĘT. 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Podstawowym sprzętem są wiertaki 
udarowe, wiertarki zwykłe, piły tarczowe do cięcia oraz inne wg potrzeb. 
4. TRANSPORT. 
Transport i magazynowanie elementów do sufitów podwieszonych przeprowadzić zgodnie z informatorem - poradnikiem 
producenta, do transportu należy stosować środki transport: samochód skrzyniowy, samochód dostawczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przed przystąpieniem do robót montażowych sprawdzi możliwości mocowania konstrukcji sufitu. Przed 
przystąpieniem do robót wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji, dotyczy to 
zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami 
poszczególnych opracowań. 
5.1. Sufit podwieszony. 
Sufit podwieszony należy wykonać zgodnie z zasadami podanymi w "Informatorze - Poradniku" producenta sufitów 
podwieszonych. Montaż sufitu dozwolony jest wyłącznie po odbiorze wszystkich instalacji, które będą rozprowadzane pod nim. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolą jakości wykonywanych robót należy objąć poszczególne etapy: mocowanie rusztu (zawiesi), mocowanie opraw 
oświetleniowych, poziomość płaszczyzny sufitu. 
7.ODBIÓR ROBÓT. 
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Odbiór robót należy przeprowadzić po ich zakończeniu w oparciu o zasady podane w pkt. 5. Odbiór końcowy zakończony winien 
być sporządzeniem protokołu do którego należy dołączyć niezbędne dokumenty (atesty, protokoły badań itp.), a także świadectwo 
wystawione przez producenta. 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAW A PLA TNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-B-1 0122: 1972 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 1988 r. 
PN-EN 12859:2002 Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-B-19401: 1996 Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne  
 
ST-B-12 ROBOTY MALARSKIE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich.  
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacja 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac malarskich o 
charakterze ochronnym lub dekoracyjnym. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
1.5.1. Wymogi formalne 
Roboty malarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i 
gwarantującemu właściwą jakość ich wykonania. Wykonawstwo robót malarskich zgodne z wymaganiami norm. 
1.5.2. Warunki organizacyjne 
Przed przystąpieniem do robót, wykonawcy oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inspektora robót. Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach 
technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w 
dokumentacji technicznej mogą dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora, a w przypadku 
zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. 
Prace malarskie na wysokości należy wykonywać z prawidłowo wykonanych rusztowań lub drabin. Równocześnie zależnie od 
rodzaju stosowanych materiałów należy zachować odpowiednie środki ostrożności (odzież ochronna, okulary i maski ochronne, 
wentylacja pomieszczeń, zabezpieczenia p. poż). Przy pracach malarskich musza być przestrzegane przepisy ppoż. i bhp. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zastosowane materiały. 
Zastosowanym materiałem do malowania wewnątrz i na zewnątrz są przeznaczone do stosowania na tynki cementowe, 
cementowo -wapienne, podłoża gipsowe, betonowe itp. Farby powinny odpowiadać obowiązującej aprobacie technicznej AT-15-
4205/00 i posiadać ocenę higieniczna PZH. Farby powinny posiadać odporność ogniową wg PN-B-02874:1996 oraz atesty 
higieniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie. 
Farba powinna:  
- tłumić dźwięki  
- być odporna na działanie ozonu i smogu  
- nie zawiera rozpuszczalników ani substancji lotnych  
- być odporna na działanie promieni UV  
- być odporna na działanie warunków atmosferycznych  
- przykrywać pęknięcia  
- nie przyjmować brudu  
- nie zmieniać barwy  
- być odporna na szorowanie  
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonywać przy użyciu pędzli, wałków, pistoletów natryskujących lub innego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora Nadzoru. 
4. TRANSPORT 
Farby i emalie dostarczane są w szczelnie zamkniętych pojemnikach i należy je transportować samochodami dostawczymi lub 
skrzyniowymi w sposób uniemożliwiający ich przemieszczaniu i rozbiciu pojemników. Szczelnie zamknięte pojemniki z farbami i 
emaliami należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i wentylowanych, w temperaturze 5-30°C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one 
wykonywane. 
5.2. Wymagania przy wykonaniu robót malarskich zostały opisane w PN-69/B-10280 "Roboty malarskie budowlane farbami 
wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi", oraz PN-69/B-10285 "Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i 
emaliami na spoiwach bezwodnych". Wszystkie użyte farby i lakiery muszą posiadać odpowiednie świadectwa dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie, oceny PZH i odpowiadać polskim normom. 
5.3. Opis ogólny 
5.3.1.Malowanie farbami akrylowymi na podłożach z tynków cienkowarstwowych, tynków cementowo-wapiennych, tynków 
gipsowych lub płyt gipsowo-kartonowych. Podłoże przeznaczone pod pokrycie farbami powinno być odtłuszczone i odpylone. 
Ściany powinny być równe i bez spękań. Ewentualne uszkodzenia należy wyrównać, zaszpachlować i zeszlifować, jeżeli 
wymagana jest duża gładkość powierzchni. 
Nowe tynki można malować po 1-4 tygodniach, wilgotność tynków nie powinna przekraczać 4% (wg zaleceń producenta farb). 
Prace malarskie należy prowadzić W temperaturze 5-30°C. Farbę można nanosić pędzlem, wałkiem lub metodą natrysku. Przed 
malowaniem farby należy dokładnie wymieszać. Do pierwszego malowania farbę należy rozcieńczyć wodą w ilości 20-
30%.Kolejne warstwy można nakładać po wyschnięciu poprzednich tj. po 2-3 godzinach, używając farby o lepkości handlowej. Do 
pełnego pokrycia podłoża wymagane jest 2 lub 3 krotne nałożenie farby. Do farb akrylowych nie można dodawać farb klejowych, 
wapna, kredy i innych farb emulsyjnych. Farb akrylowych nie można nakładać na powierzchnie zagruntowane mlekiem 
wapiennym. Pomieszczenia po malowaniu należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 
Zabrudzone powłoki malarskie można zmywać wodą z dodatkiem detergentów. 
5.3.2. Malowanie elementów metalowych. 
Podłoża stalowe powinny być przed malowaniem przygotowane w następujący sposób: 
starannie oczyszczone z rdzy, tłuszczów, topników z procesu spawania, poprzez szlifowanie spawów j ostrych krawędzi, 
odtłuszczenie, piaskowanie lub szczotkowanie, elementy nowo wykonane powinny być zabezpieczone antykorozyjnie przez 
zagruntowanie możliwie wcześnie (nie później niż 6 godzin od zakończenia oczyszczania). Zalecana temperatura w czasie 
wykonywania robot malarskich powinna wynosić 15-20°C, wilgotność powietrza nie może przekraczać 85%. Nie dopuszcza się 
wykonywania prac malarskich na zewnątrz w czasie deszczu, mgły, występowania rosy, we wczesnych godzinach rannych lub 
późnych popołudniowych, jak również pod bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Warstwy gruntujące należy nanosić 
pędzlem, rozprowadzając farbę równomiernie po podłożu, po nałożeniu dwóch warstw prześwity podłoża są niedopuszczalne. 
Grubość dwóch warstw gruntujących, nanoszonych w odstępach 3-8 godzin powinna wynosić ok. 25-50 um (zależnie od zaleceń 
producenta farby). Na krawędzie i naroża należy nałożyć dodatkową warstwę po wyschnięciu zasadnicze] powłoki gruntującej. 
Miejsca stykające się z betonem należy pokryć powłoką o większej grubości. Miejsc przewidzianych do zabetonowania nie należy 
gruntować. Nakładanie powłok nawierzchniowych może być dokonane tylko po wyschnięciu warstwy gruntującej. Do nakładania 
farb syntetycznych zaleca się użycie pistoletów natryskowych, dopuszczalne jest również stosowanie pędzli. Nakładanie warstwy 
malarskiej należy rozpocząć od góry i przestrzegać równomiernego pokrywania wszystkich miejsc, bez przerw i zacieków. Kolejne 
warstwy farby mogą być nakładane po wyschnięciu poprzednich (po ok. 12 godzin, o ile producent farby nie zaleca inaczej). Po 
zakończeniu malowania wytworzone pokrycie powinno przez co najmniej l tydzień pozostawać odizolowane od wpływów 
agresywnego środowiska. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
Kontrola jakości robót należy objąć poszczególne ich etapy: podłoża (tynku, ościeżnic itp.), 
grubość powłoki malarskiej, 
gładkość powłoki malarskiej, 
kolorystykę zgodnie z projektem technicznym. 
jakość 
7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 
Przed rozpoczęciem wykonywania powłok malarskich należy sprawdzić atestację farb i lakierów oraz ich okres trwałości. Należy 
również sprawdzić stan przygotowania podłoża do malowania. 
7.2. Odbiór końcowy. 
Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: 
atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów, zgodność wykonanej powłoki z dokumentacją techniczną, 
grubość wykonanej powłoki i powiązanie powłoki z podłożem, 
stopień wyschnięcia, 
stan powierzchni (bez zacieków, zmarszczeń, miejsc niepokrytych), rozprowadzenia farby, jednolitość barwy i połysku, 
odporności na wycieranie i uderzanie. 
równomierność 
8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w warunkach ogólnych pkt 9 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-1085 - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi, Roboty malarskie 
budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
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PN-69/B-I0280 - atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie dla zastosowanych farb i lakierów. 
 
ST-B-13 MONTAŻ ŚLUSARKI ALUMINIOWEJ  
1.0 WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu ślusarki aluminiowej. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja. obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu ślusarki 
aluminiowej witryn, okiennej, drzwiowej. 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami 
Inspektora. Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, a są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy, potwierdzonym 
przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym dowodem. Montaż ślusarki powinna być wykonana zgodnie z dokumentacją 
techniczną uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość, termoizolacyjność, 
dźwiękoszczelność oraz kolorystykę. 
2.0 MATERIAŁY. 
Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod 
warunkiem. że spełniają wymagania odpowiednich norm (P N, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku 
odpowiednich norm. Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. 
Jako materiał zastosowano: 
- witryny aluminiowe z drzwiami dwuskrzydłowymi szklone szybą ze szkła szkła bezpiecznego 
- okna aluminiowe j.w 
- Okucia do drzwi i okien – samozamykacze, klamki, zamki  
3.0 SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny ręczny i elektronarzędzia, samochód dostawczy. 
4.0 TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy ślusarkę  przewozić w pozycji pionowej, dobrze 
zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 
5.0 WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem ślusarki, należy sprawdzić czy dostarczony towar jest zgodny ze 
specyfikacją z zamówienia. Okna, ścianki i drzwi nie zamontowane są narażone na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą 
stabilność uzyskują dopiero po prawidłowym zamontowaniu. Ślusarka zabezpieczona folią ochronną nie należy przechowywać w 
miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Ślusarkę  należy dodatkowo zabezpieczyć przed 
zabrudzeniem ich zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy pomocy folii malarskiej), ponieważ usuwanie tego typu zabrudzeń 
naraża stolarkę na uszkodzenia. 
Jak najszybciej po montażu zdjąć folię ochronną, gdyż po dłuższym czasie usunięcie jej może być utrudnione i zostawić 
przebarwienia. 
5.2. Przygotowanie do montażu 
Przetransportować ślusarkę  w pobliże otworu. Usunąć pętle transportowe (jeżeli są zamontowane). Zdjąć skrzydła. 
5.3. Montaż 
5.3.1. Montaż okien 
Montaż okien rozpocząć od umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa producent stolarki, zwykle co 
40cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów zaryglować ramę w narożach, tak aby działanie rozpierające 
klinów przenoszone było wzdłuż profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulację 
narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomicy właściwe położenie ramy w otworze okiennym tzn. Wyrównać 
poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając jednocześnie aby czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5 cm. 
Poprzez otwory w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe <D6 lub D8 i przy pomocy wkrętów przymocować kotwy 
do muru 
Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest zastosowanie kotew można przeprowadzić montaż bezpośrednio poprzez 
ramę - jest to montaż o na większym stopniu trudności. Szczelinę miedzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką 
poliuretanową zapewniającą najlepszą izolację termiczną Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy dokonać przy 
pomocy wełny mineralnej lup pianki dostosowanej do niskich temperatur. 
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Uwaga! jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy między ramą okienną i murem (w stosunku do luzów 
optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można przestrzenie te "zawęzić" poprzez zastosowanie pasów 
styropianowych od strony muru a dopiero pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową 
Następnie zamontować skrzydła i zamknąć okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia planki poliuretanowej. Po stwardnieniu 
pianki naddatki obciąć ostrym nożem W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane z wyjątkiem klinów znajdujących się pod 
dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową lub wełną mineralną. Należy zwrócić uwagę, czy otwory 
odpływowych są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet. 
5.4. Osadzanie i mocowanie witryny i drzwi 
Witryny i drzwi aluminiowe i stalowe należy montować tak jak okna.  
5.5. Prace wykończeniowe 
Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. Szczególne znaczenie ma wypełnienie 
silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. Od strony wewnętrznej 
krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentowym (bezbarwnym). 
Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich zabrudzeń zaprawą murarską 
tynkiem itp. 
6.0 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej normach i instrukcjach producentów materiałów 
6.2.1. Wymagania techniczne przy odbiorze robót 
Elementy stolarki i ślusarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną 
Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż 
 dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1 mm, 
 dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian i sufitów ±2 mm, 
dla pionowych .części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)od teoretycznego pionu ±1 mm na 1 m długości boku 
elementu, jednak nie więcej niż ±3 mm na całej długości boku, 
 dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2 mm na 1 m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ± 5 mm 
na całej długości boku. Szczelina między elementami , a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa niż 1 cm dla 
elementów ślusarki. Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie mogą 
spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach.  
Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone od strony wrębu, nie powinno 
przekraczać 2 mm na całej wysokości ościeżnicy. Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym 
gnieździe, a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu ślusarki budowlanej 
muszą być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość 
punktów zamocowania elementu od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość pomiędzy punktami zamocowania 
nie powinna być większa niż 100 cm.  Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 
nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza imbusowego. Jeżeli montaż okna wykonany został 
prawidłowo skrzydła powinny "lekko" otwierać się i zamykać. 
6.3. Ocena wyników badań. 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać zgodne z wymaganiami W 
przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy bądź tylko ich część uznać za zgodne z wymaganiami. 
W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 
 a) roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do zgodności z wymaganiami i po 
poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo 
b) zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót 
7.0 OBMIAR ROBÓT. 
Obmiar gotowych robót lub robót zanikających będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach i na zasadach ustalonych w przedmiarze. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi obmiarów. 
8.0 ODBIÓR ROBÓT. 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. pisemnymi decyzjami Inspektora ST oraz 
8.2. Odbiór robót. 
8.2.1. Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: wymiarów otworów 
prostopadłości i równości ościeży mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących wilgotność murów 
8.2.2. Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 
. osadzenia ościeżnic 
. jakości osadzenia i dopasowania skrzydeł okiennych i drzwiowych . szczelności okien i drzwi 
. stałości skrzydeł okiennych i drzwiowych w położeniu zamkniętym . jakość powierzchni zewnętrznej, 
. ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć 
. sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
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. sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów 

. jakości osadzenia ( pionowość) i dopasowania elementów ślusarki 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9.0 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10.0 NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
Instrukcja montażu producenta stolarki lub ślusarki. Atesty zgodności. 
PN-EN 12365-1 :2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 
1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja 
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 
2: liniowa siła zamykająca. Metody badań 
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 
3: Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania 
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, żaluzji i ścian osłonowych. Część 
4: Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN/B-02100 z 1952 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczanie odporności na uderzenie ciałem twardym 
PN-EN 951 :2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości i prostokątności 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru 
PN-EN 1027:2001 Okna i drzwi. Wodoszczelność. Metoda badania 
 
ST-B-07 POSADZKI Z PŁ. CERAMICZNYCH 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót płytkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
płytkarskich: 
- Posadzki wewnątrz budynku 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami 
Inspektora. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma PN-63/B-1 0145 
oraz okładzin z płytek ściennych - norma PN-75/B-10121. Posadzki i okładziny z płytek ceramicznych powinny być wykonane 
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji 
powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym 
dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
Proponowane materiały podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, 
że spełniają wymagania odpowiednich norm (PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne, w przypadku braku odpowiednich norm. 
Każda zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Inspektora. Płytki. Do wykonania posadzek i okładzin należy stosować płytki 
gresowe posiadające aprobaty techniczne. Zaprawa klejowa stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie 
atesty, odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie 
receptury. Zaprawa do spoinowania stosowana do układania płytek powinna posiadać odpowiednie atesty, odpowiadające 
wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalne receptury. Zaprawa 
wyrównawcza / samopoziomująca stosowana do wyrównywania podkładów pod płytki powinna posiadać odpowiednie atesty, 
odpowiadające wymaganiom określonym w Instrukcji ITB i powinna być przygotowana wg sprawdzonej doświadczalnie receptury. 
3. SPRZĘT: 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
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spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Zasady ogólne 
Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki powinny być 
poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania powierzchni podkładu powinna być taka, aby łata 
długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała odchyleń większych niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie 
powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości 
,szerokości lub wysokości pomieszczenia. Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Podkłady samopoziomujące oraz warstwy z zaprawy wyrównawczej wykonuje się z suchej mieszanki po dodaniu odpowiedniej 
ilości wody. Należy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów j.w. dotyczące metod przygotowania powierzchni, 
gruntowania istniejących podkładów, oraz grubości nakładanych warstw.  
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek oraz zgodna z 
instrukcją podaną przez producenta kleju.  
Prawidłowość i dokładność wykonania 
Prawidłowość wykonania powierzchni. Płytki - gatunku pierwszego i drugiego powinny być dobrane według barwy i odcienia 
oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma 
lub ze spadkiem wg projektu. Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno przekraczać 2 mm przy 
wykonaniu z płytek gatunku pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm na całej długoścI, szerokości lub wysokości Odchylenie to 
nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. Prostoliniowość spoin. Spoiny między płytkami przez całą 
długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia po_inny tworzyć linie proste. Dopuszczalne odchylenia spoin od linii prostej nie 
powinno wynosić więcej niż: 
2 mm na 1 metr i 3 mm na całej długości. szerokoścI lub wysokości - dla płytek gatunku pierwszego 
3 mm na 1 metr i 5 mm na całej długości, szerokości lub wysokości - dla płytek gatunku drugiego i trzeciego 
Grubość spoin i ich wypełnienie. Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. 
Spoiny powinny być wypełnione zaprawą do spoinowania. Nadmiar zaprawy powinien być usunięty. 
Wykończenie posadzki. Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być 
wykończona cokołami o wysokości co najmniej 100 mm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku 
posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być odgraniczone za 
pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z 
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, 
jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem, d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Prawidłowe ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić 
wzrokowo przez porównanie z wymaganiami dokumentacji technicznej i wzorcem płytek. 
Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej 
w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a powierzchnią posadzki należy zmierzyć z 
dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. Sprawdzenie 
prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i 
dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie związania płytek z podkładem należy przeprowadzić przez 
lekkie opukanie młotkiem drewnianym. Charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem. 
Sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia należy przeprowadzić za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru. Na dowolnie 
wybranej powierzchni posadzki wielkości 1 m2 należy pomierzyć spoiny suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm. Sprawdzenie 
wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników badań. Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za 
zgodną z wymaganiami normy. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
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wymaganiami normy 
7. ODBIÓR ROBÓT, 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora, 
atesty użytych materiałów budowlanych 
Dziennik Budowy, 
uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych i zapraw do 
spoinowania 
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 P!ytkl i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Plytkl i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
 
ST-B-08 POSADZKI PCV 
1. WSTĘP. 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzkarskich. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie: 
- posadzek z wykładziny PCV rulonowej, 
1.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi w materiałach 
informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową ST i poleceniami 
Inspektora. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze częściowym i końcowym robót posadzkowych reguluje norma PN-
63/B-1 0145. Posadzki powinny być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną uwzględniającą wymagania 
norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, potwierdzonym przez 
nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 
2. MATERIAŁY. 
Wykładzina PVC powinna posiadać: 
- ścieralność wg Stuttgart’a nie mniej niż 0,03 mm 
- wytrzymałość na rozciąganie nie mniej niż 15 Mpa 
- trwałość barwy nie mniej niż 59,0x107 J/m2 
- taśma miedziana do posadzki przewodzącej 
3. SPRZĘT. 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego 
przez Inspektora. 
4. TRANSPORT. 
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Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich roboty będą 
wykonywane. 
5.1. Opis ogólny 
Podkład powinien być wykonywany gdy temperatura w czasie 3 dni od wykonania podkładu nie spadnie poniżej 5°C. Podkłady 
pod posadzki z wykładziny powinny mieć wytrzymałość na ściskanie min. 12 MPa. W podkładzie cementowych należy wykonać 
szczeliny dylatacyjne przeciwskurczowe, dzielące powierzchnię podkładu na pola ok. 6x6 m, o głębokości 1/3 - 1/2 grubości 
podkładu. Jeżeli przewiduje spadek posadzki, podkład powinien być wykonany z założonym spadkiem. Zaprawę 
samopoziomującą należy przygotować przez mechaniczne zmieszanie składników wg określonej receptury. Zaprawa powinna 
mieć gęstą konsystencję. Zaprawę samopoziomującą gr.5 mm należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wys. równej wysokości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym 
zatarciem i wyrównaniem powierzchni. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkładu 
ze spadkiem) nie powinny przekraczać 2mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości. Do układania posadek można przystąpić 
po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót tynkarskich. Temperatura przy układaniu posadzek powinna wynosić 
5° - 35°. Pod posadzkę przewodzącą do podłoża przykleić klejem przewodzącym taśmę miedzianą, którą połączyć przewodem 
DY 4 mm2 z uziemienim ogólnym budynku. Przed układaniem wykładziny powinna ona zostać rozłożona w temperaturze 
pokojowej w celu usunięcia ewentualnych zagięć. Temperatura przy układaniu posadzki powinna wynosić 150 - 350 . Wykładzinę 
do podłoża należy przykleić rozprowadzając klej packą stalową. Po przyklejeniu wykładziny należy zgrzać styki prętem 
spawalniczym. Cokoliki należy wykonać poprzez wywinięcie wykładziny na ściany na wysokość 10 cm, naroża zabezpieczyć 
przed łamaniem wklejając w naroże izoklin systemowy.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
6.1. Zasady ogólne. 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
6.2. Warunki szczegółowe. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji, w 
Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów materiałów. 
6.2.1. Badania 
Badanie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i załączonych zaświadczeń (atestów) z 
kontroli, stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z powołanymi normami. 
Materiały użyte do wykonania posadzek i okładzin nie mające dokumentów stwierdzających ich jakość powinny być zbadane, 
jeżeli budzą jakiekolwiek wątpliwości. 
6.2.2. Badanie posadzki powinno obejmować sprawdzenie:  
a) prawidłowości wykonania powierzchni, 
b) prostoliniowości spoin, 
c) związania posadzki lub okładziny z podkładem,  
d) grubości spoin i ich wypełnienia, 
e) wykończenia. 
6.2.3. Opis badań 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni. Sprawdzenie odchylenie powierzchni od płaszczyzny należy przeprowadzać 
za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m, przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu. Prześwit między łatą, a 
powierzchnią posadzki należy zmierzyć z dokładnością do 1 mm. Sprawdzenie odchyleń od poziomu lub od wymaganego 
projektem spadku należy przeprowadzić łatą i poziomnicą. Sprawdzenie prostoliniowości spoin należy przeprowadzić za pomocą 
cienkiego drutu, naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i dokonać pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm. 
Sprawdzenie wykończenia należy przeprowadzić wzrokowo. 
6.3. Ocena wyników badań.  
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonaną posadzkę należy uznać za zgodną z wymaganiami normy. 
W przypadku, gdy chociaż jedno badanie da wynik ujemny, całą posadzkę lub jej część należy uznać za niezgodną z 
wymaganiami normy 
7. OBMIAR ROBÓT. 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT, 
8.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót 
ulegających zakryciu i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy i akceptowanymi przez 
Inspektora, 
- atesty użytych materiałów budowlanych 
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- Dziennik Budowy, 
- uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
- Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- Przygotowania podłoża dla ułożenia płytek, 
8.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
- wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w założeniach ogólnych pkt 9 
10. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 
PN-63/B-10145. Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-75/B-1 0121. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12002:2003 (U) Kleje do płytek Oznaczanie odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych I zapraw do 
spoinowania 
PN-EN 12808-1 :2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczanie odporności chemicznej zapraw na bazie żywic 
reaktywnych 
PN-EN 138882004 Zaprawy do spoinowania płytek Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 101: 1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 
PN-EN ISO 10545-11999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 
PN-EN ISO 10545-2.1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
 
ST-IS-01 INSTALACJA WOD-KAN 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z: 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, i poleceniami 
Inwestora. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których 
zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 
zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
2.5 Zastosowane materiały 
- Rury polipropylenowe  
- Rury polipropylenowe stabilizowane do wody gorącej 
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- Rury stalowe podwójnie ocynkowane 
- Zawory przelotowe kulowe  
- Zawory czerpalne kulowe 
- Baterie umywalkowe i zmywakowe stojące 
- Baterie wannowe stojące 
- Baterie natryskowe z natryskiem regulowanym 
- Zawory regulacyjne podpionowe 
- Szafki hydrantowe naścienne fi25 mm  z wężem składanym kompletne 
- Otuliny izolacyjne z pianki polipropylenowej gr.9 mm 
- Rury kanalizacyjne PVC 
- Rurociągi żeliwne kanalizacyjne 
- Czyszczaki PVC 
- Rury wywiewne PVC 
- Rury deszczowe PVC 
- Napowietrzak kanalizacyjny PVC  
- Wpusty żeliwne podłogowe 
- Przejścia ognioszczelne 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 
usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Montaż przewodów wodociągowych 
Instalacja wody zimnej wykonana będzie z rur z tworzyw sztucznych PP a wody ciepłej z rur PP stabilizowanych. Łączenie rur 
przez zgrzewanie. Całość robót montażowych wykonywać zgodnie z instrukcją producenta rur. Rury w instalacji hydrantowej 
wykonać z stali ocynkowanej. Rury rozprowadzające prowadzić w bruzdach. Bruzdy zamurować po przeprowadzeniu prób i 
odbiorów oraz izolacji termicznej. 
Ilości i średnice rur wg przedmiaru robót 
5.2. Montaż przewodów kanalizacyjnych. 
Instalację kanalizacji sanitarnej wykonana będzie z rur PVC kielichowych. Połączenia rur wykonywać przy użyciu pierścienia 
gumowego średnicy dostosowanej do zewnętrznej średnicy rury. Rury prowadzić wewnątrz budynku pod posadzką oraz na 
ścianie. Rury wywiewne z PVC o połączeniu na uszczelki wyprowadzone ponad dach 
5.3 Armatura  
Jako armaturę zastosować: 
zawory odcinające kulowe PN10 
zawory czerpalne ze złączką do węża 
zawory odcinające kulowe do podłączenia baterii  
baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe stojące z zaworami odcinającymi 
baterie  natryskowe z natryskiem ręcznym 
szafka hydrantowa  z zaworem fi 25 mm, wężem półsztywnym dł.30 m 
5.4 Wyposażenie 
W projekcie zastosowano następujące elementy wyposażenia: 
ustęp z płuczką typ „kompakt” 
ustęp z płuczką typ „kompakt” dla niepełnosprawnych 
umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym 
umywalka fajansowa z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych 
wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego 
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czyszczaki kanalizacyjne z PVC 
rury wywiewne z PVC 
5.5 Prowadzenie przewodów instalacji  
5.5.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo 
odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.5.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
5.5.3 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
5.5.4 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
5.5.5 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) 
i cieplnej. 
5.5.6 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
5.5.7 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
5.5.8 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
5.5.9 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (j: 0,5 cm) 
przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
5.5.10 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 
ścianę). 
5.5.11 W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 
5.5.12 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
5.5.13 Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
5.5.14 Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie 
wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna 
powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 
5.6 Podpory 
5.6.1 Podpory stale i przesuwne 
5.6.1.1 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli 
nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów. 
5.6.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
5.6.1.3 Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 4,5,6 i 7. 
 
Tablica 4 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 
W instalacji wodnej 
 
Poz. 
 

 
Materiały rury 

 
Średnica nominalna rury 

Przewód montowany w instalacji 
600C<trob≤800C 
pionowo     m 

600C<trob≤800C 
inaczej    m 

trob ≤600C 
pionowo  m 

trob ≤600C 
inaczej   m 

1 PE – X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 
2 PP –R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7 

DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8 
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0 
DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1 
DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2 
DN 63 1,3 1,0     1,8 1) 1,4 
DN 75 1,4 1,1      1,9 1) 1,5 
DN 90 1,5 1,2      2,1 1) 1,6 
DN 110    1,8 1) 1,4      2,3 1) 1,8 

3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Opracował: inż. Trocer Stanisław                                                                                                                   Strona 43 z 86 

1)                Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
5.7 Tuleje ochronne 
5.7.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 
strop), należy stosować tuleje ochronne. 
5.7.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
5.7.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
5.7.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
5.7.5 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
5.7.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów8, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.7.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności9 i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.7.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.7.9 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.8 Montaż armatury 
5.8.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
5.8.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
5.8.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
5.8.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 
5.8.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
5.8.6 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
5.8.7 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim 
położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których 
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
5.8.8 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, 
po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do 
węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z 
materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
5.8.9 Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2 - 3 kondygnacji, lecz obsługujące 
nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na 
podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
5.9 Izolacja cieplna 
5.9.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów 
instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony 
tymi gałązkami, 
b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w 
warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 oC, 
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych przewodów. 
5.9.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej 
instalacji. 
5.9.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
5.9.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 
z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. 
5.9.5 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 
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wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.9.6 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
5.9.7 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
5.10 Połączenia gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między 
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **). 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie 
wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. 
Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta 
elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest 
dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z 
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek 
metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z 
gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura 
robocza nie przekracza 120oC. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami 
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe 
armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
5.11 Połączenia zgrzewane w instalacji z tworzywa sztucznego 
Połączenie powinno być wykonywane zgodnie z poniższymi wymaganiami ogólnymi i wymaganiami producenta elementów 
połączenia. Wymagania producenta elementów połączenia nie mogą być sprzeczne z poniższymi wymaganiami ogólnymi. 
Połączenie zgrzewane wykonywane jest przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w 
wyniku czego następuje polidyfuzyjne połączenie materiałów. Można rozróżnić następujące rodzaje zgrzewania: 
a) zgrzewanie mufowe 
Fragmenty łączonych elementów - elementu z cylindryczną powierzchnią zewnętrzną (np. końcówka rury lub kształtki) i elementu 
z cylindryczną powierzchnią wewnętrzną (np. mufa kształtki), są jednocześnie nagrzewane odpowiadającymi im wymiarowo 
końcówkami grzewczymi zgrzewarki. Nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych, łączone ze sobą przez 
wsunięcie w nagrzaną mufę części z nagrzaną cylindryczną powierzchnią zewnętrzną i przez chwilę przetrzymywane bez 
wzajemnych przemieszczeń. Czas i temperatura nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określona instrukcją producenta. 
Należy przestrzegać ewentualnych korekt powyższego czasu, wynikających np. z obniżonej temperatury zewnętrznej lub 
zróżnicowanego czasu nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie rur z 
kształtkami, które mają grubsze ścianki). Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało 
zakończone jednocześnie. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji 
Projektowej i odpowiednimi Normami. 
6.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji  
6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności 
6.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 11.2.1.2 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
6.3.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
6.3.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 
6.3.1.4 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie 
zabezpieczone przed uruchomieniem. 
6.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
6.4.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, 
zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
6.4.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 
50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
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b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
6.4.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do 
takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
6.4.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
6.4..5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.  
6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. 
6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji  
6.7.1 Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.7.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inwestora. Przy 
odbiorze końcowym winny być przedłożone następujące dokumenty: wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań protokoły 
odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji  
8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
8.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 
8.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
        b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w 
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
        c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej 
lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna  i ścian, osadzenie stopni włazowych i 
drabinek, odwodnienie. 
8.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 
zakres robót objętych odbiorem. 
8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji  
8.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
brudach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 
podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach 
przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
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8.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
8.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
        b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach 
WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
 konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
8.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
8.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji  
8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
       d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w mchu 
ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
        e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w 
pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań związanych z oszczędnością energii. 
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2), 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
8.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
8.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w części ogólnej pkt 9 
10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW: 
PN-921B-01706 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmianą PN-B-01716:1992/Az1: 1999 
PN-B-10720:1999 - Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 - Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN- 76/B-02440 - Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej 
PN-92/B-01707 - Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 
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PN-92/B-10735 - Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody. 
PN-B-03406:1994 - Ogrzewnictwo. Obliczenie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
PN-EN ISO 6946:1999 - Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania. 
PN-E-05204:1994 - Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania. 
PN-EN 10208-1:2000 - Rury stalowe przewodowe dla mediów palnych. Rury o klasie wymagań A. 
PN-80/H- 74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
PN-79/H-74244 - Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN- 79/M-40300 - Kuchnie i kuchenki gazowe domowego użytku.  
PN-87/M-40301- Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania.  
 
ST-IG-01 INSTALACJA GRZEWCZA 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA  
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonanie instalacji grzewczej przy 
budowie jak w pkt 1.1. Warunki Ogólne. 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robót. 
1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Instalacja grzejnikowa z rur PP prowadzona w bruzdach. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 
zgodność z Dokumentacją Projektową, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu budowy, bądź złożone w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do innych robót, niż do tych dla których 
zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują 
się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem 
zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były  dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Miejsca 
czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym 
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i  zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
2.5 Zastosowane materiały 
- Rurociągi PP stabilizowane  
- Grzejniki stalowe 1, 2 i 3 płytowe 
- Odpowietrzniki automatyczne z zaworem kulowym odcinającym 
- Zawory kulowe przelotowe 
- Zawory grzejnikowe termostatyczne 
- Tuleje ochronne 
- Otuliny izolacyjne gr.30 mm 
- Próby  
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
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ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 
usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONANIE INSTALACJI OGRZEWCZEJ 
5.1 Wymagania ogólne 
5.1.1 Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. l ustawy, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, 
możliwość spełnienia wymagali podstawowych dotyczących w szczególności: 
a) bezpieczeństwa konstrukcji, 
b) bezpieczeństwa pożarowego, 
c) bezpieczeństwa użytkowania, 
d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, 
f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
5.1.2 Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie wymagań 
przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporządzenia, zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, z 
uwzględnieniem ewentualnych odstępstw udzielonych od tych przepisów w trybie przewidzianym wart. 8 tej ustawy, a także 
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
5.1.3 W budynkach istniejących lub ich części, w przypadku nadbudowy, przebudowy i zmianie użytkowania, zgodnie z § 2 ust. 2 
rozporządzenia, spełnienie wymagań wymienionych w 6.1.1 i 6.1.2 jest możliwe także w inny sposób, stosownie do wskazań 
ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo - rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 
przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym 
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 
5.1.4 Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, instalacja ogrzewcza powinna być wykonana, przy wzięciu pod uwagę 
przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie jej prawidłowego użytkowania w zakresie ogrzewania 
i wentylacji, zgodnych z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu budowlanego tej instalacji oraz we właściwym zakresie 
zgodnych z wymaganiami przepisów techniczno budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 
budowlanych, wydanych w drodze rozporządzeń, zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (dla budynków zgodnie z 
wymaganiami rozporządzenia ), a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 
5.2 Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 
5.2.1 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów 
zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość przepływu wody zapewni ich samo 
odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe przez przedmuchanie sprężonym powietrzem. 
5.2.2 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na podporach stałych (w 
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż 
wynika to z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury. 
5.2.3 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny być układane zgodnie z 
projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
5.2.4 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym 
wykorzystaniem możliwości samokompensacji), 
5.2.5 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej (przewody ze stali węglowej zwykłej) 
i cieplnej. 
5.2.6 Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
5.2.7 Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
5.2.8 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
5.2.9 Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między osiami wynoszącą 8 cm (j: 0,5 cm) 
przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40;. Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby 
możliwy był dogodny montaż tych przewodów. 
5.2.10 Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny zaś z lewej (dla patrzącego na 
ścianę). 
5.2.11 W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy wykonać od strony pomieszczenia. 
5.2.12 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to 
przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
5.2.13 Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i przewodów gazowych. 
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5.2.14 Rozdzielacz, wykonany na budowie, powinien mieć wewnętrzny przekrój poprzeczny co najmniej równy sumie 
wewnętrznych przekrojów poprzecznych przewodów doprowadzonych do rozdzielacza i jednocześnie jego średnica wewnętrzna 
powinna być większa od średnicy wewnętrznej największego przewodu przyłączonego co najmniej o 10 %. 
5.3 Podpory 
5.3.1 Podpory stale i przesuwne 
5.3.1.1 Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i wieszaków) powinno być zgodne z 
projektem technicznym. Nie należy zmieniać rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli 
nie zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie wywołuje powstawania dodatkowych 
naprężeń i odkształceń przewodów. 
5.3.1.2 Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie 
podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
5.3.1.3 Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w tablicach 4. 
 Tablica 4 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów z PE-X, PP-R i PB 
W instalacji ogrzewczej wodnej 
 
Poz. 
 

 
Materiały rury 

 
Średnica nominalna rury 

Przewód montowany w instalacji 
600C<trob≤800C 
pionowo     m 

600C<trob≤800C 
inaczej    m 

trob ≤600C 
pionowo  m 

trob ≤600C 
inaczej   m 

1 PE – X; DN 12 do DN 25 1,0 0,8 1,0 0,8 
2 PP –R; DN 16 0,6 0,5 0,9 0,7 

DN 20 0,8 0,6 1,0 0,8 
DN 25 0,9 0,7 1,0 0,8 
DN 32 0,9 0,7 1,3 1,0 
DN 40 1,0 0,8 1,4 1,1 
DN 50 1,2 0,9 1,5 1,2 
DN 63 1,3 1,0 1,8 1) 1,4 
DN 75 1,4 1,1 1,9 1) 1,5 
DN 90 1,5 1,2 2,1 1) 1,6 
DN 110 1,8 1) 1,4 2,3 1) 1,8 

3 PB; DN 16 do DN 25 1,0 0,4 1,0 0,4 
DN 32 do DN 50 1,2 0,7 1,2 0,7 
od DN 63 1,3 0,9 1,3 0,9 

1)                Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
5.4 Tuleje ochronne 
5.4.1 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez 
strop), należy stosować tuleje ochronne. 
5.4.2 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
5.4.3 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
b) co najmniej o l cm, przy przejściu przez strop. 
5.4.4 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej strony, a przy przejściu przez 
strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 
(gałązek), których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną. 
5.4.5 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym nie działającym 
korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
5.4.6 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien być wykonany w sposób 
zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów8, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.4.7 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu terenu, powinien być 
wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności9 i wodoszczelności, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.4.8 Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym 
znajdującym się w projekcie technicznym. 
5.4.9 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu. 
5.5 Montaż grzejników 
5.5.1 Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w płaszczyźnie równoległej do 
powierzchni ściany lub wnęki. 
5.5.2 Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania. 
5.5.3 Grzejniki płytowe stalowe należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika. 
5.5.4 Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując odpowiednio wymienione powyżej 
zasady. 
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5.5.5 Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien 
opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach. 
5.6 Montaż armatury 
5.6.1 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
5.6.2 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
5.6.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i 
konserwacji. 
5.6.4 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem 
kierunku przepływu na armaturze. 
5.6.5 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich 
wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
5.6.6 Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania. 
5.6.7 Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a także na gałęziach powinna być zainstalowana w takim 
położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała "pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których 
producent dopuścił przepływ wody w obu kierunkach. 
5.6.8 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed 
elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, 
po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być zaopatrzona w złączkę do 
węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z 
materiału (tworzywa sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody. 
5.6.9 Każdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2 - 3 kondygnacji, lecz obsługujące 
nie więcej niż 20 - 25 grzejników, powinny być wyposażone w armaturę odcinającą z armaturą spustową, montowaną na 
podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
5.8 Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 
5.8.1 Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej armatury regulacyjnej (w uzasadnionych 
przypadkach montaż kryz regulacyjnych), nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i 
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, 
płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 
5.8.2 Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami obliczeń hydraulicznych w 
projekcie technicznym instalacji. 
5.8.3 Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym 
zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta 
zaworów. 
5.9 Izolacja cieplna 
5.9.1 Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się nie stosowanie izolacji cieplnej przewodów 
instalacji ogrzewczej, jeżeli: 
a) są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w którym znajduje się grzejnik przyłączony 
tymi gałązkami, 
b) prowadzone są w rurze osłonowej w warstwach podłogi i projektowana temperatura powierzchni podłogi nad przewodem w 
warunkach obliczeniowych nie przekracza 26 oC, 
c) z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej określonych przewodów. 
5.9.2 Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to wynika z projektu technicznego tej 
instalacji. 
5.9.3 Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności, wykonaniu 
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu 
prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
5.9.4 Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza osłaniającego, powinny być zgodne 
z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, 
czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia 
lub uszkodzenia. 
5.9.5 Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania 
izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie 
wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
5.9.6 Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. 
5.9.7 Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się ognia 
5.10 Połączenia gwintowe 
Połączenie gwintowe może być wykonywane z uszczelnieniem na gwincie lub z uszczelnieniem uszczelką zaciskaną między 
odpowiednio przygotowanymi powierzchniami. Wymagania dotyczące gwintów wykonanych w metalu oraz zasady ich stosowania 
powinny być zgodne z wymaganiami PN-ISO 7-1 *) i/lub PN-ISO 228-1 **). 
Gwint może być wykonany w materiale rodzimym elementu łączonego (uformowany metodą obróbki mechanicznej lub w trakcie 
wtrysku) albo z innego materiału w postaci pierścieniowej wkładki, stanowiącej integralną część łączonego elementu. 
Gwinty powinny być równo nacięte i odpowiadać wymaganiom odpowiedniej normy. Dokładność nacięcia gwintu sprawdza się 
przez nakręcenie złączki. 
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Połączenie skręca się wstępnie ręcznie, a następnie dokręca za pomocą narzędzi specjalnych (przewidzianych przez producenta 
elementów połączenia) lub za pomocą narzędzi uniwersalnych. Bez względu na sposób dokręcania, niedopuszczalne jest 
dokręcanie zbyt słabe, zbyt mocne, a także powodowanie mechanicznego uszkodzenia łączonych elementów. 
Jako materiał uszczelniający należy stosować taśmę teflonową lub pastę uszczelniającą. Stosowanie konopi w połączeniach z 
uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjątkiem połączeń z gwintami wykonanymi w tworzywie (bez wkładek 
metalowych), nawet gdy gwint ukształtowany w tworzywie sztucznym ma tylko jeden z łączonych elementów (w połączeniach z 
gwintami wykonanymi w tworzywie nie mogą być stosowane materiały pęczniejące pod wpływem wody). 
Połączenia gwintowe rur mogą być wykonywane w instalacjach, w których ciśnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura 
robocza nie przekracza 120oC. Połączenia gwintowe mogą być stosowane do połączeń rur z armaturą oraz urządzeniami 
kontrolno - pomiarowymi o parametrach roboczych przekraczających powyższe wartości, jeżeli gwintowane króćce połączeniowe 
armatury lub urządzenia, wykonane są w ich materiale rodzimym. 
5.11 Połączenia spawane 
Połączenie spawane może być wykonywane różnymi metodami: 
- spawanie gazowe z dodatkiem lub bez dodatku spoiwa, 
- spawanie łukowe elektrodami otulonymi, 
- inne nie stosowane powszechnie w warunkach budowy. 
Przy połączeniu spawanym należy: 
- możliwie ograniczyć powierzchnię spoiny stykającą się z czynnikiem znajdującym się 
w przewodzie, 
- stosować spoiny czołowe ciągłe z pełnym przetopem, 
- nie stosować jednostronnych połączeń spawanych na zakładkę i spoin punktowych, 
- nie stosować centrowania z zastosowaniem nie dających się usunąć wkładek. 
Spawanie gazowe wykonuje się mieszaniną tlenu i acetylenu. Stosowanie spawania gazowego jest zalecane do wykonywania 
połączeń obwodowych na rurach o grubości ścianek do 4 mm i to niezależnie od średnicy rury oraz o grubości ścianek większej 
od 4 mm, lecz o średnicy nie przekraczającej 100 mm.  
Sposoby ukosowania brzegów do połączeń czołowych ujęte są w normie PN-M-690l3*).  
Do spawania stali węglowych i niskostopowych należy stosować druty według PN-M-69420H**). Spawanie innych materiałów 
należy wykonywać zgodnie z odpowiednimi szczegółowymi instrukcjami spawania. 
Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stosuje się do łączenia wyrobów zarówno ze stali węglowych jak i niskostopowych. 
Sposoby przygotowania brzegów do spawania przy wykonywaniu spoin czołowych i pachwinowych o różnych grubościach podaje 
norma PN-M-69014***). Uzyskanie poprawnego połączenia spawanego zależy w znacznym stopniu od: 
- sposobu ukosowania łączonych brzegów, 
- średnic elektrod stosowanych do wykonywania ściegów spoiny. 
5.12 Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji 
Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne przewodów i innych elementów instalacji wykonanych ze stali węglowej, powinno być 
wykonane farbami miniowymi dwukrotnie oraz farbami nawierzchniowymi dwukrotnie po wcześniejszym oczyszczeniu do 
trzeciego stopnia czystości. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane 
zgodnie z odpowiednimi normami. 
6.2. Warunki szczegółowe 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganymi określonymi w niniejszej Specyfikacji, Dokumentacji 
Projektowej i odpowiednimi Normami. 
6.3 Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
6.3.1 Warunki wykonania badania szczelności 
6.3.1.1 Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem elementów instalacji 
oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 11.2.1.2 Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których 
zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, wówczas badanie szczelności 
należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
6.3.1.2 Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w przypadkach 
uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem. 
6.3.1.3 Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość ciśnienia 
próbnego. 
6.3.1.4 Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być skutecznie 
zabezpieczone przed uruchomieniem. 
6.4 Przebieg badania szczelności wodą zimną 
6.4.1 Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być wyposażona w zbiornik wody, 
zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy.  
6.4.2 Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 
50 % większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

Opracował: inż. Trocer Stanisław                                                                                                                   Strona 52 z 86 

b) 0,2 bar przy zakresie wyższym. 
6.4.3 Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej gotowości do 
takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub roszenia. 
6.4.4 Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie w instalacji za pomocą 
pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniższym punkcie instalacji. 
6.4..5 Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 9, a badanie należy przeprowadzić zgodnie z 
warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 10 i 11.  
6.4.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być taka sama (różnica temperatury nie 
powinna przekraczać ±3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
6.4.7 Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół badania określający ciśnienie 
próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta 
badaniem szczelności. 
6.5 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 
Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana, - sprawdzić napełnienie instalacji wodą 
oraz: 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z 
projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, 
a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić 
zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.6 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
6.6.1 Prowadzenie badania 
6.6.1.1 Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku spełniają wymagania 
ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne 
spostrzeżenia powinny być udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w 
protokóle odbioru. 
6.6.1.2 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie,  
6.6.1.3 Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę. możliwości przy 
najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych. 
6.6.1.4 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien być ogrzewany co najmniej przez 
trzy doby. 
6.6.1.5 Podczas badania działania i szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic 
itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
Wynik badania uważa się( za pozytywny, jeśli cała instalacja nic wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic 
stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń. 
6.6.1.6 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu szczelności na gorąco zakończonej 
wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania 
szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego 
pojemności. 
6.6.1.7 Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym przeponowym z 
hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie stopnia 
napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji. 
6.6.1.8 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.7 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 
6.7.1 Badania armatury odcinającej 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.7.2 Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 
Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
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a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury, 
d) regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.7.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich identyfikację (sprawdzenie cechowania) i 
porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 
e) nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane), 
g) poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy 
określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
6.8 Badania kotła grzewczego 
Badania kotła grzewczego przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta. 
Badaniom podlegają następujące elementy: 
- Badanie zawieszenia kotła 
- Badanie prawidłowości i szczelności podłączenia kotła do komina 
- Badanie prawidłowości i szczelności podłączenia kotła do instalacji grzewczej 
- Badanie prawidłowości i szczelności podłączenia kotła do instalacji gazowej wraz z próbami i protokołem odbioru 
- Badanie prawidłowości podłączenia pompy do instalacji elektrycznej wraz z pomiarem i protokołem odbioru 
- Badanie instalacji sterowniczej kotła 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 
8.1.1 Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w szczególności 
powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
8.1.2 Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych 
pracowników. 
8.1.3 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 
        b) wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego instalacji - zgodność 
kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w 
przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy, 
        c) wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji ogrzewczej 
lub kanałów dla prowadzenia przewodów części zewnętrznej tej instalacji - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 
odwodnienie, 
d) wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna  i ścian, osadzenie stopni włazowych i 
drabinek, odwodnienie. 
8.1.4 Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz 
potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji. W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i 
zakres robót objętych odbiorem. 
8.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w 
protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy 
ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
8.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 
8.2.1 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji ogrzewczej, do których 
zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 
brudach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 
podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego ułożonych i zalewanych jastrychem, uszczelnień przejść w przepustach 
przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
8.2.2 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny 
prawidłowości pracy instalacji. 
8.2.3 W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi 
zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym projekcie, 
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b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a 
w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 
 konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy, 
c) przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
8.2.4 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność 
wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokóle należy 
jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem 
częściowym. Do protokółu należy załączyć protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 
8.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac 
naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
8.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
8.3.1 Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w mchu 
ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 
8.3.2 Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2), 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację, 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 
8.3.3 W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w 
przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
8.3.4 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania lub protokolarnym 
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8.3.5 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
8.4. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY KOTŁA GAZOWEGO 
8.4.1 Kocioł powinien być przedstawiony do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz badanie na gorąco w mchu 
ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika 
grzejnego (temperatura zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach 
obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań rozporządzenia w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędnością energii. 
8.4.2 Przy odbiorze końcowym kotłów należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie 
budowy), 
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b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania montażu kotła z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 10.1), 
f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 10.2), 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
j) instrukcję obsługi instalacji. 
8.4.3 Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotła do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku 
przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
8.4.4 Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku zakończenia odbioru 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy 
przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy 
odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi 
przyczynami. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w części ogólnej pkt 9 
10. WYKAZ NORM I PRZEPISÓW:  
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157,Nr 120/00 poz. 1268,Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 
676, Nr 80/03 poz. 718) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.u. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.D. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów wyprodukowanych w Polsce, a także 
wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, 
zdrowia lub środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem, oraz 
wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta deklaracji zgodności (Dz.D. Nr 5/00 poz. 53) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów dopuszczających do 
obrotu wyroby mogące stwarzać zagrożenie albo które służą ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane 
w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub 
deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagań w zakresie efektywności energetycznej (Dz.U. 
Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w życie od dnia 10.11.2003 r) 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie kosztorysowych norm 
nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
projektu budowlanego (Dz. D. Nr 140/98 poz. 906) 
PN-EN 215:2002  Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania  
PN-EN 442-1:1999  Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999  Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-2:1999/A1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i   gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-2:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
zaciskania 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami 
do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń 
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kapilarnych i zaciskowych 
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami 
do kapilarnego lutowania twardego 
PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda 
obliczania 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła przez grunt. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 
orientacyjne 
PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia 
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
 PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania 
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 
PN- B-02414: 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych  systemu zamkniętego z 
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 
PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych 
do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
PN- B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
PN-B-1 0720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych wodociągowych w instalacjach wodociągowych. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-C-04601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych 
obiegów ciepłowniczych 
PN -C-04607: 1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 
PN-H- 74200: 1998 Rury stalowe ze szwem gwintowane 
PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania 
PN- 79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 
PN -65/M -69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. Rowki do spawania 
PN- 75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych 
PN -881M -69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali  
PN- 70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN- 70/N-0l270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania ZAT /97 -0 1-005 Zalecenia do udzielania aprobat 
technicznych. Rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) i elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do 
wody. Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL  Warszawa, 1997 r. 
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i 
jego kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. ZAT 199-02-013 
Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach ciepłej wody użytkowej 
i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i badań. Centralny Ośrodek Badawczo - 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INST AL. Warszawa, czerwiec 1999 r. 
 
ST-WE-01 WENTYLACJA MECHANICZNA  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wentylacją mechaniczną. 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót 
wymienionych poniżej: 
montaż urządzeń wentylacyjnych 
montaż kanałów wentylacyjnych i armatury 
próby i rozruch instalacji wentylacji 
izolacje termiczne 
zabezpieczeniem przejść przez przegrody pożarowe 
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1.4 Określenia podstawowe. 
Jak w części ogólnej 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi 
Normami. Obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji 
terenowych. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. 
1.6. Definicje 
W warunkach technicznych są stosowane określenia zgodne z PN-B-01411. Poniżej podano podstawowe określenia stosowane 
w warunkach technicznych. 
1.7. Wentylacja pomieszczenia 
Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części, mająca na celu usunięcie powietrza zużytego i zanieczyszczonego oraz 
wprowadzenie powietrza zewnętrznego 
1.8. Wentylacja mechaniczna 
Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch lub 
kanałach 
1.9. Instalacja wentylacji 
Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 
1.10. Rozdział powietrza w pomieszczeniu 
Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników, w celu zagwarantowania 
wymaganych warunków - intensywności wymiany powietrza, ciśnienia, czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości 
ruchu powietrza, poziomu hałasu w strefie przebywania ludzi. 
1.11. Rozprowadzenie powietrza  
Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z 
zastosowaniem przewodów 
1.12. Uzdatnianie powietrza 
Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan 
i jakość powietrza 
1.13. Ogrzewanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższaniu jego temperatury 
1.14. Chłodzenie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na obniżaniu jego temperatury 
1.15. Nawilżanie powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci 
1.16. Wentylator 
Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
1.17. Filtracja powietrza 
Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych 
1.18. Odzyskiwanie ciepła lub/i wilgoci 
Wykorzystanie ciepła lub/i wilgoci odpadowej z procesów technologicznych lub zawartej w powietrzu wyrzutowym w celu 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło lub/i wilgoć przez instalację wentylacyjną 
1.19. Czerpnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne 
1.20. Wyrzutnia wentylacyjna 
Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz 
1.21. Filtr powietrza 
Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych 
1.22. Nagrzewnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza 
1.23. Chłodnica powietrza 
Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania powietrza 
1.24. Urządzenie do odzyskiwania ciepła lub/i wilgoci 
Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła lub/i wilgoci zawartej w strumieniu powietrza zużytego do strumienia 
powietrza uzdatnianego lub odwrotnie 
1.25. Nawilżacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do powiększania zawartości wilgoci w powietrzu 
1.26. Osuszacz powietrza 
Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu 
1.27. Odkraplacz 
Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z nawilżacza powietrza lub z 
powierzchni chłodnicy 
1.28. Przewód wentylacyjny 
Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
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1.29. Przepustnica 
Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację 
strumienia powietrza przez zmianę oporu przepływu 
1.30. Tłumik hałasu 
Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą 
powietrzną wzdłuż przewodów 
1.31. Nawiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni 
1.32. Wywiewnik 
Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni 
1.33. Okap 
Element instalacji odciągu miejscowego umieszczony bezpośrednio nad źródłem wydzielania zanieczyszczeń powietrza 
1.34. Klapa pożarowa 
Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), przeznaczony do zapobiegania 
przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej 
1.35. Aparat ogrzewczo-wentylacyjny 
Urządzenie składające się z filtra, nagrzewnicy i wentylatora umieszczonych we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania mieszaniny powietrza zewnętrznego i wewnętrznego 
1.4. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
1.4.1. Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych 
1.4.1.1. Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych powinny odpowiadać warunkom 
stosowania w instalacjach. 
1.4.1.2. Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej właściwościom blachy 
stalowej ocynkowanej. 
1.4.1.3. Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i uszkodzeń powłok ochronnych. 
1.4.1.4. Szczelność połączeń urządzeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna odpowiadać 
wymaganiom szczelności tych przewodów. 
1.4.1.5. Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych w celu ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
1.4.1.6. Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjnych powinno być wykonane z uwzględnieniem dodatkowych obciążeń 
związanych z pracami konserwacyjnymi. 
1.4.1.7. Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta. 
1.4.1.8. Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mieć dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2. MATERIAŁY 
Przewody wentylacyjne wykonane z następujących materiałów: 
- Kanały z blachy stalowej ocynkowanej 
- Urządzenia i armatura wg przedmiaru 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 
usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w przepisach szczegółowych. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
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finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.2. Kolejność robót 
-     czynności przygotowawcze 
- ustalenie z generalnym wykonawcą harmonogramu kolejności prac montażowych  
- warsztatowe przygotowanie kanałów i elementów wentylacji i klimatyzacji 
-     montaż elementów wentylacji i klimatyzacji zgodnie z ustalonym harmonogramem kanały 
      wentylacyjne, izolacje kanałów, elementy p.poż 
- dostawa i montaż central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 
- wykonanie prób szczelności układu kanałów wentylacyjnych - dostawa i montaż elementów układu zasilania i sterowania układu 
AKPiA 
- dostawa i montaż elementów nawiewno - wywiewnych - elementy montowane po wykonaniu przez generalnego wykonawcę 
prac wykończeniowych (malowanie, płytkownie ścian i sufitów) 
- uprzątniecie placu budowy w zakresie wentylacji i klimatyzacji 
- rozruch i regulacja układów wentylacji i klimatyzacji (regulacja central wentylacyjnych, agregatu widy lodowej, kratek 
wentylacyjnych) 
 - przekazanie Użytkownikowi instalacji wentylacji i klimatyzacji z kompletem 
 dokumentacji oraz przeprowadzenie szkolenia odnośnie eksploatacji i konserwacji 
 zamontowanych urządzeń 
UWAGA: 
1. Szczegółowy zakres prac jest wyszczególniony w opracowaniu projektu wykonawczego 
2. Podczas wykonywania prac należy koordynować i korygować prace innych branż związane z układem wentylacji, klimatyzacji, 
wody lodowej, i AKPiA tzn. 
- wykucie otworów pod wentylację oraz układów czerpni i wyrzutni 
- wykonanie układów zasilania elektrycznego i zdalnego sterowania 
- wykonanie konstrukcji wsporczych pod urządzenia 
- wykonanie układu zasilania nagrzewnic wentylacyjnych w ciepło 
- wykonanie układu kanalizacyjnego odprowadzenia skroplin 
5.3. Wykonanie 
5.3.1. Powierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, 
wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. 
5.3.2. Wymiary przewodów o przekroju prostokątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 
1506. 
5.3.3. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy  PN-B-76001. 
5.3.4. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-03434. 
5.3.5. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76002. 
5.4. Montaż przewodów 
5.4..1. Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości umożliwiającej szczelne wykonanie 
połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 
5.4.2. Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są od 50 do 100 mm 
większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody na całej grubości przegrody powinny być 
obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o podobnych właściwościach. 
5.4.3. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający 
odporności ogniowej tych przegród. 
5.4.4. Izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne, a w przypadku izolacji 
przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie 
wilgoci. 
5.4.5. Izolacje cieplne nie wyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje 
narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na 
swojej zewnętrznej powierzchni. 
5.4.6. Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. 
5.4.7. Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu 
zamocowania. 
5.4.8. Odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich wytrzymałości i 
wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej szczelność, właściwości aerodynamiczne i 
nienaruszalność konstrukcji. 
5.4.9. Zamocowanie przewodów do konstrukcji budowlanej powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
a) przewodów; 
b) materiału izolacyjnego; 
c) elementów instalacji nie zamocowanych niezależnie zamontowanych w sieci przewodów, np. tłumików, przepustnic itp.; 
d) elementów składowych podpór lub podwieszeń; 
e) osoby lub osób, które będą stanowiły dodatkowe obciążenie przewodów w czasie czyszczenia lub konserwacji. 
5.4.10. Zamocowanie przewodów wentylacyjnych powinno być odporne na podwyższoną temperaturę powietrza 
transportowanego w sieci przewodów, jeśli taka występuje. 
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5.4.11. Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej trzy w stosunku do obliczeniowego obciążenia. 
5.4.12. Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co 
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
5.4..13. Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia obliczeniowego obciążenia oraz być takiej 
konstrukcji, aby ugięcie między ich połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczało 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
5.4.14. Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny mieć współczynnik bezpieczeństwa 
równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 
5.4.15. W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów mogły być zdemontowane lub 
wymienione, należy zapewnić niezależne ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 
5.4.16. W przypadkach oddziaływania sił wywołanych rozszerzalnością cieplną konstrukcja podpór lub podwieszeń powinna 
umożliwiać kompensację wydłużeń liniowych. 
5.4.17. Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m od źródła drgań powinny być 
wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 
5.5. Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji 
5.5.1. Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji lub 
demontaż elementu składowego instalacji. 
5.5.2. Otwory rewizyjne powinny umożliwiać oczyszczenie wewnętrznych powierzchni przewodów, a także urządzeń i elementów 
instalacji, jeśli konstrukcja tych urządzeń i elementów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób. 
5.5.3. Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności przewodów, jak również własności 
cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych. 
5.5.4. Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały 
czyszczenia przewodów. 
5.5.5. Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opływowe kształty, najlepiej o 
przekroju kołowym. Niedopuszczalne jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trudnych do czyszczenia. 
5.5.6. Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych elementów, które mogą powodować 
zagrożenie dla zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 
5.5.7. Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i drzwiach rewizyjnych. 
5.5.8. Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne urządzeń powinny się łatwo otwierać. 
5.5.9. W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy stosować zdejmowane zaślepki 
lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia. W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej 
średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1. 
                                                                                                                 Tablica 1 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju kołowym 
Średnica przewodu Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu 
mm Mm 
d A B 
200≤d≤315 300 100 
315<d≤500 400 200 
> 500 500 400 
1) 600 500 
1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
 
5.5.10. W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać otwory rewizyjne o minimalnych wymiarach podanych w 
tablicy 2. 
                                                                                                     Tablica 2 
Minimalne wymiary otworów rewizyjnych w przewodach o przekroju prostokątnym 
Wymiary boku przewodu  
                    Mm 

Minimalne wymiary otworu rewizyjnego w ściance przewodu mm 

1)                   s A B 
≤200 300 100 
200<s≤500 400 200 
>500 500 400 
2) 600 500 
1) wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewizyjny 
2) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest z wejściem do wnętrza przewodu 
                                                                                                      
5.5.11. W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary powinny być równe wymiarom przekroju 
poprzecznego przewodu. 
5.5.12.Jeżeli jeden lub oba wymiary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyjnego 
określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać, aby jego krótsza krawędź była równoległa do krótszej krawędzi 
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ścianki przewodu, w którym jest umieszczony. 
5.5.13. W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób 
otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 2. 
5.5.14. Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stropem podwieszonym. 
5.5.15. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewodach urządzeń: 
a) przepustnice (z dwóch stron); 
b) klapy pożarowe (z jednej strony); 
c) nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron); 
d) tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony); 
e) tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron); 
f) filtry (z dwóch stron); 
g) wentylatory przewodowe (z dwóch stron); 
h) urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron); 
i) urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron). 
Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo zdemontować w celu oczyszczenia (z wyjątkiem klap 
pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 
5.5.16. Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być zamontowane więcej niż dwa kolana 
lub łuki o kącie większym niż 45 o, a w przewodach poziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa 
niż 10m. 
5.5.17. W poziomych przewodach odprowadzających powietrze z okapów kuchni zawodowych należy stosować otwory rewizyjne 
w odstępach nie większych niż 6 m. 
5.6.  Wentylatory 
5.6.1. Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku (przez 
stosowanie fundamentów, płyt amortyzacyjnych, amortyzatorów sprężynowych, amortyzatorów gumowych itp.) oraz na instalacje 
przez stosowanie łączników elastycznych. 
5.6.2. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać w taki sposób, aby środek ciężkości wentylatora znajdował się w połowie 
odległości pomiędzy amortyzatorami. 
5.6.3. Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. 
5.6.4. Długość łączników elastycznych (L) powinna wynosić 100≤L≤ 250 mm. 
5.6.5. Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora 
i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były przenoszone na instalację. 
5.6.6. Podczas montażu wentylatora należy zapewnić: 
odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika wentylatora; 
równoległe ustawienie osi wirnika wentylatora i osi silnika; 
ustawienie kół pasowych w płaszczyznach prostopadłych do osi wirnika wentylatora i silnika (w przypadku wentylatorów z 
przekładnią pasową). 
5.6.7. Przekładnie pasowe należy zabezpieczyć osłonami. 
5.6.8. Wentylatory tłoczące (zasysające powietrze z wolnej przestrzeni) powinny mieć otwory wlotowe zabezpieczone siatką. 
5.6.9. Zasilenie elektryczne wirnika powinno zapewnić prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora. 
5.6.10 Typy wentylatorów 
Typy wentylatorów wg załącznika 
5.7. Czerpnie i wyrzutnie 
5.7.1. Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpieczać instalacje wentylacyjne przed wpływem warunków atmosferycznych 
np. przez zastosowanie żaluzji, daszków ochronnych itp. 
5.7.2. Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed przedostawaniem się drobnych gryzoni, 
ptaków, liści itp. 
5.7.3. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność przejścia przez dach. 
5.8. Przepustnice 
5.8.1. Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być wyposażone w element umożliwiający 
trwałe zablokowanie dzwigni napędu w wybranym położeniu. Mechanizmy napędu przepustnic nie powinny mieć nadmiernych 
luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 
5.8.2. Mechanizmy napędu przepustnic powinny umożliwiać łatwą zmianę położenia łopat w pełnym zakresie regulacyjnym. 
Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia otwartego i zamkniętego. 
5.8.3. Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co najmniej klasie 1 wg klasyfikacji 
podanej w PN - EN 1751. 
5.8.4. Szczelność obudowy przepustnic powinna odpowiadać co najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w PN - EN 1751. 
5.9. Tłumiki hałasu 
5.9.1. Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z oznakowaniem zawierającym: 
- kierunek przepływu powietrza, 
- wersje usytuowania tłumika w instalacji (np. góra   ). 
5.9.2. W pomieszczeniach z wewnętrznymi źródłami hałasu (np. w maszynowni wentylacyjnej) tłumiki należy montować w 
przewodach wentylacyjnych jak najbliżej 
przegrody akustycznej (ściana, strop) oddzielającej to pomieszczenie od pomieszczenia 
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sąsiedniego. Odcinek przewodu pomiędzy tłumikiem a przegrodą powinien być zaizolowany akustycznie. 
5.9.3. Sieć przewodów należy łączyć z tłumikiem za pomocą łagodnych kształtek przejściowych. 
6. BADANIA I KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie prace związane z montażem 
instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanej instalacji ze specyfikacją projektową, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości 
oraz, jeśli jest to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 
b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami    technicznymi; 
c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d) Sprawdzenie czystości instalacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
W szczególności należy wykonać następujące badania: 
6.1.1. Badanie ogólne 
a) Dostępności dla obsługi; 
b) Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletności znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, powłok ogniochronnych itp.); 
f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych; 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 
6.1.2. Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 
a) Sprawdzenie, czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych); 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa); 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych); i) Sprawdzenie zainstalowania osłon 
przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora (łopatki zakrzywione do przodu lub do tyłu); 
 l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce znamionowej 
6.1.3. Badanie wymienników ciepła 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z projektem; b) Sprawdzenie szczelności 
zamocowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń (np. pogięte lamele); 
d) Sprawdzenie materiału, z jakiego wykonano wymienniki; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilenia i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie, czy nie ma uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe na lub w wymienniku ciepła. 
6.1.4. Badanie filtrów powietrza 
a) Sprawdzenie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzenie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzenie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia i prawidłowości poziomu płynu 
pomiarowego; 
e) Sprawdzenie zestawu zapasowych filtrów (zgodnie z umową); 
f) Sprawdzenie czystości filtra. 
6.1.5. Badanie nawilżaczy powietrza 
a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych) z danymi  projektowymi; 
b) Sprawdzenie warunków zainstalowania z wielkością komory nawilżania włącznie; 
c) Sprawdzenie kompletności poszczególnych elementów (pomp, elementów regulacji poziomu wody i oczyszczania); 
d) Sprawdzenie systemu rozprowadzenia wody (pary). 
6.1.6. Badanie czerpni powietrza 
Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 
6.1.7. Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia (np. działanie współbieżne, działanie przeciwbieżne ). 
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6.1.8. Badanie klap pożarowych 
a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 
6.1.9. Badanie sieci przewodów 
a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i kontrolę dotykową; 
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 
6.1.10. Badanie komory mieszania, komory rozprężnej, nagrzewnicy wtórnej itp. Sprawdzenie wyrywkowe zgodności z 
danymi projektowymi. 
6.1.11. Badanie nawiewników i wywiewników 
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowym. 
6.1.12. Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 
a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układu regulacji na podstawie schematu regulacji; 
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 
- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych;  
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji; 
- oznaczenia 
- typów kabli; 
- uziemienia 
-       schematów połączeń w obudowach. 
W ramach sprawdzenia kompletności wykonanych prac należy dostarczyć dokumenty podane w punktach 5.1.13, 5.1.14 i 5.1.15. 
6.1.13. Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 
a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maksimum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń (czas trwania i rodzaj); 
g) Inne źródła emisji (jeśli występują); 
h) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
i) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/ - ); 
j) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni powietrza; 
k) Klasa filtrów 
l) Klasa zanieczyszczeń powietrza (podstawa do pomiarów); 
m) Sumaryczna moc cieplna, chłodnicza i elektryczna; 
n) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
o) Wymagana jakość wody zasilającej; 
p) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
q) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 
6.1.14. Wykaz dokumentów inwentarzowych 
a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali, pokolorowane; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów (schemat oprzewodowania 
odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i elementów (w tym certyfikaty 
bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczący nadzoru nad montażem (książka budowy) . 
6.1.15. Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 
a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w zakresie obsługi instalacji 
wentylacyjnych w budynku; 
b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Zestawienie części zamiennych zawierające wszystkie części podlegające normalnemu   zużyciu w eksploatacji; 
e) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, urządzenia sterujące, regulatory, 
styczniki, wyłączniki); 
f) Dokumentacja związana z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 
6.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. 
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Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały 
prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
6.2.1. Prace wstępne 
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne: a) Próbny ruch całej instalacji w 
warunkach różnych obciążeń (72 godziny); 
b) Nastawienie i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków   eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych; 
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie kierunku wypływu 
powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, chłodzącej i nawilżającej, z 
uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 
6.2.2. Procedura prac 
6.2.2.1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części składowych instalacji, przez 
poszczególne układy instalacji (np. ogrzewczy, nawilżania itp.) do całych instalacji. Poszczególne części składowe i układy 
instalacji powinny być doprowadzone do określonych warunków pracy (np. ogrzewanie/chłodzenie, użytkowanie/nieużytkowanie 
pomieszczeń, częściowa i pełna wydajność, stany alarmowe itp.). Powyższe powinno uwzględniać blokady i współdziałanie 
różnych układów regulacji, jak również sekwencje regulacji i symulację nadzwyczajnych warunków, dla których zastosowano dany 
układ regulacji lub występuje określona odpowiedź układu regulacji. 
Należy obserwować rzeczywistą reakcję poszczególnych elementów składowych instalacji. Nie jest wystarczające poleganie na 
wskazaniach elementów regulacyjnych i innych pośrednich wskaźnikach. W celu potwierdzenia prawidłowego działania urządzeń 
regulacyjnych należy również obserwować zależność między sygnałem wymuszającym a działaniem tych urządzeń. Działanie 
regulatora sprawdza się przez kilkakrotną zmianę jego nastawy w obu kierunkach, sprawdzając jednocześnie działanie 
spowodowane przez ten regulator. Jeśli badanie to wykaże usterkę, należy sprawdzić sygnał wejściowy regulatora. Należy 
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. 
Zakres ilościowy sprawdzenia działania instalacji określono w punkcie 4.3.2. W czasie kontroli działania instalacji należy dokonać 
weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i regulacji wstępnej instalacji. 
6.2.2.2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
6.2.2.3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Działanie regulacji obrotowych regeneratorów ciepła; 
d) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
6.2.2.4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
6.2.2.5. Kontrola działania nawilżaczy powietrza 
a) Działanie regulacji; 
b) Działanie elementów zasilających i spustowych; 
c) Działanie i kierunek obrotów pompy cyrkulacyjnej. 
6.2.2.6. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych  
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
6.2.2.7. Kontrola działania klap pożarowych 
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
6.2.2.8. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacjach: ogrzewczej, chłodzenia i nawilżania powietrza; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
6.2.2.9. Kontrola działania komory mieszającej, komory rozprężnej itp. 
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Działanie regulacyjne i kontrolne. 
6.2.2.10. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również cyrkulacji powietrza w poszczególnych 
punktach pomieszczenia (w specjalnych przypadkach określonych w projekcie lub umowie). 
6.2.2.11. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwmrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 
h) Współdziałania z instalacjami ochrony przeciwpożarowej. 
6.3. Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości zadane zgodnie z 
wymaganiami. 
6.3.1. Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych w zależności od funkcji spełnianych przez instalację podano w tablicy 4: 
                                                                                                                 Tablica 4 
Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 
Miejsce pomiaru Instalacja  Pomieszczenie 
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Funkcje instalacji  

(F) Z 1 1 0 1 2 0 0 2 0 

(F) H 1 1 1 1 2 2 0 2 2 

(F) C 1 1 1 1 2 2 2 2 2 
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Wyjaśnienie odsyłaczy i symboli 

*) powietrze zewnętrzne, nawiewne i  wywiewne 
**) w zależności od sposobu regulacji, jeśli ma zastosowanie 
0 – pomiar nie jest konieczny                            2 – wykonać tylko w przypadku wymagań w umowie 
1 – wykonać w każdym przypadku 
(F) – filtracja (jeżeli występuje)                         M – nawilżanie 
C – chłodzenie                                                  Z – bez żadnego procesu termodynamicznego 
D -  osuszanie                                                   H – ogrzewanie 
6.3.2. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania 
6.3.2.1. Wymagania ogólne 
W przypadku pomiarów kontrolnych i kontroli działania instalacji jest często konieczne wielokrotne powtarzanie tej samej 
procedury w różnych punktach instalacji i pomieszczeń. W celu zmniejszenia związanej z tym pracochłonności dopuszcza się 
stosowanie sprawdzenia wyrywkowego. Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych powinien być ustalony przed 
rozpoczęciem montażu instalacji i stanowić jeden z czterech poziomów, oznaczonych odpowiednio A, B, C i D. W przypadku 
braku takiego wymagania w umowie lub projekcie, należy stosować poziom A. Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych powinien 
być taki sam jak zakres kontroli działania instalacji, o ile nie dokonano innych uzgodnień. 
6.3.2.2. Określenia 
Parametr - stan części składowej instalacji (odpowiedź na sygnał, warunki działania itd.), który powinien być sprawdzony, lub 
wielkości fizyczne (np. temperatura, strumień powietrza, prąd itp.), które powinny być zmierzone. Podobne lokalizacje - części 
budynku (pomieszczenia, strefy) lub części składowe instalacji (wentylatory, nawiewniki powietrza, fan coile itp.), których funkcje 
są tego samego rodzaju i które pociągają za sobą działanie instalacji oceniane w tym samym rzędzie wielkości. 
6.3.2.3. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli działania określono odpowiednimi wzorami podanymi w tablicy 5. Wzory 
dotyczące poziomów A, B i C mają zastosowanie dla n ≥ 10. 
Tablica 5 Zakres ilościowy pomiarów kontrolnych i kontroli instalacji 
 

Poziom wykonania  Wzór do obliczenia 
pomiarów kontrolnych i 

zakresu kontroli działania 
A p = 1,6 x n 0,4 
B p = 2,23 x n 0,45 
C p = 3,16 x n 0,5 
D p=n 
Liczbę p należy zaokrąglić do najbliższej liczby całkowitej 
Wyjaśnienie symboli podanych w tablicy 5: 
p - liczba podobnych elementów wybranych do badań; 
n - ogólna liczba podobnych elementów w instalacji 
 
Jeśli pomiary mają być wykonywane w podobnych pomieszczeniach, to dopuszcza się pomiar pewnych parametrów w 
zmniejszonej liczbie pomieszczeń, które stanowią tylko ułamek p. Liczbę wymaganych pomiarów podano w tablicy 6. 
 
 Tablica 6 Liczba pomiarów do wykonania jako części liczby p ( wg tablicy 5) 
 
Parametr 

Liczba  pomiarów 
Normalna Minimalna 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w 
sposób ciągły przez 24 h 

 
P/10 

 
1 

Wilgotność powietrza w pomieszczeniu rejestrowana w 
sposób ciągły przez 24 h 

 
P/10 

 
1 

Pionowy profil prędkości P/10 1 
Prędkość powietrza w pomieszczeniu P/10 1 
Poziom dźwięku A P/5 3 
 
W odniesieniu do instalacji elementy budowlane lub elementy składowe określa się jako podobne, jeśli są identyczne i ich 
parametry mają identyczne wartości (nominalne lub rzeczywiste). Np. wszystkie nawiewniki powietrza tego samego rodzaju, które 
obsługują pomieszczenia porównywalnej wielkości i przeznaczenia, są klasyfikowane jako podobne lokalizacje do pomiaru 
strumienia objętości powietrza. Jeśli zgodnie z projektem w pewnej grupie o podobnej lokalizacji jest utrzymywany ten sam 
parametr instalacji, można brać pod uwagę tylko jedną lokalizację. Np. jeśli temperatura powietrza nawiewanego jest 
utrzymywana strefowo, to może być ona mierzona tylko w jednym miejscu (podobna lokalizacja). Jeśli w budynku wykonano 
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szereg instalacji w tym samym czasie i przez osoby pracujące w podobny sposób, to wtedy ogólną liczbę podobnych lokalizacji 
należy przyjąć jako n, pomimo podziału na oddzielne instalacje. Np. jeśli 10-cio kondygnacyjny budynek jest obsługiwany przez 
oddzielne instalacje na każdej kondygnacji wyposażone po 20 nawiewników każda, do obliczeń należy przyjąć n równe 200 
nawiewników. 
6.3.2.4. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj 
przyrządów pomiarowych, a informacje te podać w dokumentach odbiorowych. 
W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy przyjąć co najmniej jeden punkt pomiarowy; większe 
pomieszczenia powinny być odpowiednio podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w 
miejscach, w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki wpływające na jakość powietrza wewnętrznego 
oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, chłodnicze i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wiel-
kości projektowe powinny być mierzone w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje 
mierzonych wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano w tablicy 7. 
 
Tablica 7 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów 
Parametr Niepewność *) 
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ± 20% 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15% 
Temperatura powietrza nawiewnego ± 2 0C 
Wilgotność względna ± 15 % wartości mierzonej wilgotności 

względnej 
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s 
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 0C 
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dBA 
*) Wartości niepewności pomiarów zawierają dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak również wszystkie błędy 
pomiarowe 
 
Jeśli do prawidłowego działania instalacji wymagane są mniejsze wartości niepewności, powinny być one określone w projekcie 
technicznym instalacji. Jeśli normy dotyczące urządzeń i elementów instalacji wymagają mniejszych niepewności, to należy się do 
tego stosować. Wszystkie temperatury i charakterystyki cieplne i chłodnicze instalacji powinny równocześnie spełniać wymagania 
projektowe z wyżej podanymi niepewnościami. 
6.3.2.5. Pomiary specjalne 
W przypadku, gdy pomiary kontrolne nie są wystarczające do zweryfikowania jakości działania instalacji z wystarczającą 
dokładnością, należy wykonać pomiary specjalne. 
Program pomiarów specjalnych, mierzone parametry, przyrządy pomiarowe i punkty pomiarowe powinny być uzgodnione w 
odrębny sposób. Uzgodnienia powinny także obejmować dopuszczalną niepewność otrzymanych wyników. Uzgodnienia te 
powinny być dokonane przed rozpoczęciem montażu instalacji. 
Praca i koszt związany z pomiarami specjalnymi powinny być współmierne z wymaganiami instalacji. Jeśli nie, należy o tym 
poinformować inwestora przed rozpoczęciem pomiarów, z odpowiednim wyprzedzeniem. 
Pomiary specjalne mogą być ograniczone do określonych urządzeń lub elementów instalacji. W pewnych przypadkach może być 
niezbędne badanie instalacji w warunkach zbliżonych do obliczeniowych letnich i zimowych. 
Tryb pracy instalacji lub jej części składowej powinien w czasie pomiarów odpowiadać uzgodnionym warunkom. W przypadku 
braku możliwości uzyskania uzgodnionych warunków powinna istnieć możliwość określenia odpowiednich parametrów w 
warunkach projektowych, np. poprzez przeliczenie parametrów w warunkach pomiarowych na warunki projektowe. 
6.4. Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji 
 W związku z odbiorem instalacji umowa między inwestorem a wykonawcą instalacji powinna zawierać następujące ustalenia: 
a) Odniesienie do warunków technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz określenie 
zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak również ewentualne odstępstwa i zmiany; 
b) Określenie odpowiedzialności za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego nadzoru z opracowaniem protokołu z 
badań; 
c) Parametry projektowe dotyczące instalacji (np. sposób użytkowania budynku);  
d) Warunki późniejszego wykonania badań, które nie mogły być zakończone z uzasadnionych przyczyn (np. warunki pogodowe, 
brak użytkowania pomieszczeń); 
e)Zakres ilościowy (poziom) prac związanych z kontrolą działania i pomiarami kontrolnymi (wg tablicy 5); 
f) Zakres i metody ewentualnych pomiarów specjalnych;  
g) Niezbędne działania w przypadku nieodpowiednich wyników badań (np. powtórzenie badań po naprawie instalacji). 
Urnowa na wykonanie instalacji powinna określać rodzaj i liczb ( urządzeń, które powinny być zamontowane (np. przez powołanie 
sit( na projekt techniczny instalacji). 
Sprawdzenie kompletności instalacji powinno być przeprowadzone na podstawie zestawienia zainstalowanych urządzeń i ich 
wymagań technicznych (specyfikacji urządzeń i elementów instalacji). Jeśli wymagania techniczne poszczególnych urządzeń są 
przedmiotem urnowy, zestawienie to powinno odpowiadać tym wymaganiom. 
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6.5. Badania i odbiory urządzeń 
Badania i odbiory dla urządzeń wg Certyfikatów i wytycznych dostawcy 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją Projektową i specyfikacją techniczną. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i w czasie 
określonym w umowie. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli 
sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 
7.3 Ilość jednostek 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty będą podlegać następującym etapom: 
- odbiór zabezpieczeń 
- odbiór robót zanikowych (np. instalacje wentylacji zakrywane przegrodami budowlanymi), 
- odbiory częściowe robót i urządzeń, 
- odbiór końcowy. 
Poszczególne etapy odbiorów ustali Inspektor Nadzoru w trakcie prowadzenia robót. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie 
rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Roboty uznaje się za wykonane prawidłowo, 
zgodnie z projektem, SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeśli warunki wymienione w pkt. 6, dały 
wynik pozytywny. 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 
dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować dokumenty wskazane przez Zamawiającego. 
Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w części ogólnej pkt 9 
10. POWOŁANE ORAZ ZWIĄZANE ROZPORZĄDZENIA I NORMY 
 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. D. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 
poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz.l190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 
676) 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. D. Nr 75/02 poz. 690)  
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy   o przekroju prostokątnym - Wymiary 
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym - Wymiary 
PN-B-014ll: 1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia 
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-01706: l 999 /Az1 Instalacje wodociągowe - Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1) 
PN-92/B-01707   Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu 
PN-B-03434:1999    Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996    Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B76002:1976     Wentylacja - Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 1886:2001     Wentylacja budynków - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne Właściwości mechaniczne 
ENV 12097:1997  Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymagania dotyczące części składowych sieci przewodów 
ułatwiające konserwację sieci przewodów 
PrPN-EN 12599  Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych instalacji 
wentylacji i klimatyzacji 
PrEN 12236   Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów Wymagania wytrzymałościowe 
 
ST-GM-01 INSTALACJA GAZÓW MEDYCZNYCH  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji gazów medycznych. 
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1.2. Zakres stosowania SST  
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w SIWZ  
1.3. Zakres robót objętych SST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nowej instalacji 
centralnego ogrzewania. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót: 
- montaż rurociągów, 
- montaż armatury  
- badania instalacji,  
1.4. Ogólne wymagania  
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową. ST, poleceniami nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Roboty montażowe należy realizować zgodnie z 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami 
dotyczącymi przedmiotowej instalacji.  
2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie 
materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
2.1 Zastosowane materiały 
- Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych 
2.2. Przewody  
Instalacja gazów medycznych  będzie wykonana z rur miedzianych. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od 
zewnętrz i wewnątrz, bez widocznych ubytków spowodowanych uszkodzeniami.  
3. SPRZĘT  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, 
załadunku i wyładunku materiałów.  
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE  
4.1. Rury  
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy przewozić w 
odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.  
5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Roboty demontażowe  
Demontaż instalacji gazów medycznych wykonywany będzie bez odzysku elementów, na odcinkach niezbędnych do wpięcia 
nowych instalacji. Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację. Rurociągi należy 
pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport. Materiały uzyskane z 
demontażu należy posegregować i wywieść do składnicy złomu lub na najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki.  
Demontaż zbiornika tlenu 
5.2. Montaż rurociągów  
Rurociągi łączone będą przez zgrzewanie lutem twardym. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć 
możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub 
w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.  
Kolejność wykonywania robót:  
- wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,  
- przecinanie rur, 
- założenie tulei ochronnych, 
- ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,  
- wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia przez przegrody 
budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu.  
Zdemontowany zbiornik tlenu należy przełożyć w nowe miejsce na przygotowanym podłożu, przełożyć wszystkie instalacje 
podłączeniowe, zgłosić i odebrać zbiornik przez UDT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano -
montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w 
świadectwo kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania 
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dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za 
niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.  
7. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
8.ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlano-montażowych. Tom II instalacje sanitarne i przemysłowe". W stosunku do następujących robót należy 
przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów),  
-bruzdy w ścianach - wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku minimalnych spadków 
odcinków poziomych. Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania  
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
-dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,  
-dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów), 
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
- protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  
- protokoły badań szczelności instalacji.  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Jak w pkt 9 „Warunki ogólne” 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-93/C-04607 Wymagania i Badania dotyczące jakości. -Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji z miedzi  
PN-EN 1057:1999  Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do wody i   gazu stosowane w instalacjach 
sanitarnych i ogrzewania 
PN-EN 1254-1:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
kapilarnego lutowania miękkiego i twardego 
PN-EN 1254-2:2002(U)  Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do 
zaciskania 
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami 
do zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń 
kapilarnych i zaciskowych 
PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami 
do kapilarnego lutowania twardego 
 
ST-IE-01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacji elektrycznych wewnętrznych. 
1.2. Zakres stosowania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
    1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i realizacji robót wymienionych poniżej: 
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 
instalacja gniazd wtyczkowych 
instalacja oświetlenia ogólnego 
instalacja połączeń wyrównawczych 
pomiary  
1.4 Określenia podstawowe. 
Jak w części ogólnej 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w dokumentacji projektowej. 
Instalacje powinny być wykonane zgodnie z Polskimi Normami, obecnie obowiązującym prawem budowlanym i wymaganiami 
wszelkich władz lokalnych, przepisów i regulacji terenowych. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego oraz za bezpieczeństwo i higienę pracy. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Jak w części ogólnej 
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej.  
Dokumentacja ta zawierać będzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach 
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umowy. Dokumentację powykonawczą sporządzi Wykonawca na własny koszt, chyba że umowa stanowi inaczej. 
1.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane 
roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. Dane określone w 
dokumentacji  
projektowej i specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału. Cechy materiałów i elementów obiektów i budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje 
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacją techniczną i wpłynęło to na niezadowalającą jakość budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie 
zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione 
innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć używany przy realizacji zadania sprzęt i 
materiały zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji zaplecza i robót. Koszt 
zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odrębnej umowy o ochronie mienia z Generalnym 
Wykonawcą. 
1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca robót instalacyjnych ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia 
robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające 
przed: 
- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami 
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami przekroczeniem norm      hałasu 
- możliwością powstania pożaru 
Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają 
Wykonawcę robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót. Baza sprzętu i transportu 
może zostać zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez 
lokalne służby ochrony środowiska. Wykonawca nie powinien stosować innej technologii robót, na wyższym poziomie hałasu, niż 
określona przez Zamawiającego pod rygorem wstrzymania robót. 
1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały  
odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczna wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.  
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na i nad powierzchnią ziemi i za urządzenia 
podziemne, oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego 
rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o 
zamiarze rozpoczęcia robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego. 
1.5.9 Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje się do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w 
wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków. 
1.5.10 Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
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wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w 
Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca 
będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i 
budowle lub ich elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli  Wykonawca w 
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien wznowić roboty  
utrzymani owe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego. 
1.5.13 Równoważność norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom  
wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego. 
2. MATERIAŁY 
2.1 Źródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca 
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do ich zatwierdzania przez Zamawiającego. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła 
nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w czasie postępu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną wywiezione przez Wykonawcę z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli na użycie tych materiałów do 
innych robót, niż do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z ich nie przyjęciem i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez 
Zamawiającego. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie. terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.4  Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie 
dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału 
nie może być później zmieniany bez zgody Zamawiającego. 
Zaprojektowano główną linię zasilającą kablem miedzianym YKY 3x16, 5x16, 5x50, 5x120 mm2. Przewód należy prowadzić w 
rurach na drabinkach i korytkach. 
2.7 Instalacja siły i gniazd wtyczkowych 
Z tablic rozdzielczych zostaną rozprowadzone następujące obwody: 
- gniazd wtyczkowych kablem YDYżo 3x2,5 mm2 
- gniazd wtykowych 3 faz. kablem YDYżo 5x2,5 mm2  
Przewody od tablic prowadzić w bruzdach  w  tynku. 
Bruzdy należy wykuć na głębokość pozwalającą zakryć cały przewód, a następnie zatynkować bruzdę zaprawą cementowo-
wapienną marki min.M2 
Gniazdka wtykowe z uziemieniem należy montować jako p/t w puszkach końcowych PK-60. 
Gniazda użytkowe należy montować 30 cm nad podłogą. 
Zasilanie gniazd komputerowych oraz użytkowych przy stołach laboratoryjnych należy wykonać w kanałach instalacyjnych DLP 
100x50 oraz w rurkach p/t. 
W pomieszczeniach laboratoryjnych i biurach należy zabudować przyłącza zintegrowane stanowisk obsługi składające się z: 
- Gniazd użytkowych, 
2.8 Instalacja oświetlenia ogólnego  
Instalację oświetleniową zaprojektowano w oparciu o normę PN - 84/E - 02033. Dobrano oprawy na  
bazie obliczeń firmy oświetleniowej. Dopuszcza się zastosowanie każdej innej oprawy o takich samych parametrach pod 
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warunkiem przedstawienia obliczeń natężenia światła dla zastosowanych opraw oraz certyfikatów lub aprobat technicznych. 
Powyższe warunki muszą być uzgodnione z Inwestorem 
Z tablic rozdzielczych zostaną rozprowadzone obwody oświetlenia ogólnego. 
Obwody oświetlenia wykonać przewodami typu YDYżo 3x1,5 mm2. 
Przewody od tablicy prowadzić w bruzdach p/t . oraz w korytkach metalowych X111 nad stropami podwieszonymi. 
2.9 Instalacja oświetlenia awaryjnego, ewakuacyjnego, nocnego 
Część opraw oświetlenia podstawowego będzie pełniło funkcję oświetlenia awaryjnego (ewakuacyjnego) – oprawy wyposażone 
będą w moduły awaryjne 2h zapewniające świecenie opraw przez 2 godziny od chwili zaniku napięcia. 
Oprawy kierunkowe zostały umieszczone nad wyjściami z budynku i niektórych sal. Po zabudowaniu na oprawach należy 
umieścić odpowiednie piktogramy informacyjne zgodnie z instrukcją ewakuacji p.poż dla całego obiektu. 
Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacji powinno być większe od 2 lx.  
2.10 Osprzęt oświetleniowy 
Osprzęt oświetleniowy należy zastosować jako podtynkowy w puszkach PK-60 montowany na wysokości 1,2 m nad podłogą. 
2.12 Dodatkowa ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym 
Jako system ochrony dodatkowej przed porażeniem prądem elektrycznym zastosowano szybkie wyłączenie zasilania. Instalacja 
zasilająca wykonana będzie w układzie TN-C (Ll,L2,L3, PEN) a odbiorcza w TN-S (L1,L2,L3,N,PE). 
Rozdział przewodu PEN na N i PE wykonano w tablicy bezpiecznikowej TG w budynku - punkt ten należy uziemić. 
Stosowanie systemu szybkiego wyłączenia zasilania wymaga stosowania połączeń wyrównawczych tzn. rury metalowe CO, 
wody, gazu, instalacja piorunochronna, przewód ochronny PE powinny być połączone z główną szyną wyrównawczą przewodem 
L Y w izolacji żółto-zielonej.  
Impedancja pętli zwarcia i charakterystyki czasowo-prądowe powinny zapewnić samoczynne  
wyłączenie zasilania w określonym czasie tj. 0,4 s. 
Spełniony musi być następujący warunek: 
 
                  Zs x Ia ≤ Uo 
3. SPRZĘT 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót musi być zgodny z ofertą Wykonawcy, musi odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Zamawiającego. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt musi być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontraktu i 
wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe 
użycie sprzętu jest możliwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania akceptacji 
Zamawiającego. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia oraz narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych. materiałów. Dobór środków transportowych Wykonawca przedstawia do 
akceptacji Zamawiającego. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych 
pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt 
usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją-projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji 
robót oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego. 
5.2 Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy. 
Zamawiający będzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach związanych z jakością 
robót, oceną jakości materiałów i postępem robót, a ponadto we wszystkich sprawach 
związanych z interpretacją dokumentacji projektowej i Specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków 
kontraktu przez Wykonawcę. Jest on upoważniony również do  
kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych, włączając 
przygotowanie i produkcję materiałów. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej. Przy 
podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
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otrzymaniu przez Wykonawcę pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
        6.1 Program zapewniania jakości robót 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Zamawiającego programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektową, specyfikacją 
techniczna oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiającego. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
 organizacje wykonywania robót 
 termin i sposób prowadzenia robót 
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót - zasady BHP 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium) sposób oraz formę gromadzenia wyników badań 
laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Zamawiającemu wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie 
z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne sposób 
postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca 
jest odpowiedzialny za pełną kontrolę oraz jakość materiałów. Zapewni on odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca musi przeprowadzić pomiary i badania materiałów 
oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 
procedurę badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza być prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez 
Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu, 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Zamawiającego. 
6.4 Raporty z badań. 
Wykonawca musi przekazywać Zamawiającemu kopie raportu z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań będą przekazywane 
Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych. 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z Polska Normą, lub Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono PN, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną powyżej i które spełniają wymogi specyfikacji. 
 W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać 
dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez 
producenta. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.6 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Załączone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty powinny być oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 
Kierownika Budowy i Zamawiającego. Do Dziennika  
Budowy należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy placu bodowy 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
uzgodnienie przez Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót 
termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 
przebieg robót w formie istotnych informacji - uwagi i polecenia Zamawiającego daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania 
robót 
zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej 
dane dotyczące czynności geodezyjnych 
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dane dotyczące sposobu realizacji zabezpieczenia robót 
dane dotyczące jakości materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań 
inne informacje istotne dla przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny być przedłożone Zamawiającemu do 
ustosunkowania się. Decyzje Zamawiającego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 Rejestr obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego postępu każdego elementu robót. Obmiary wykonywanych 
robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budowę, protokoły przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami 
trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły odbioru robót, protokoły z narad i ustaleń, 
korespondencja na budowie. 
Dokumenty powinny być przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie jakiegokolwiek 
dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób  
przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny być zawsze dostępne dla Zamawiającego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
Projektową i specyfikacją techniczną. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzany z częstotliwością i w czasie określonym w umowie. 
7.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyskać akceptację Zamawiającego. Jeżeli 
sprzęt wymaga badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacyjne. 
7.3 Ilość jednostek 
Jak w przedmiarze robót 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu b) odbiór częściowy 
c) odbiór ostateczny 
d) odbiór pogwarancyjny 
8.2 Odbiór robót zanikających. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. Będzie on dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 
hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru dokonuje Zamawiający. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu. 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy maszyn i sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- koszty odwozu i utylizacji odpadów, 
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
10. NORMY 
PN INC 60364-1  "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i  wymagania podstawowe" 
PN IEC 60364-4-41 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona 
przeciwporażeniowa ."  
PN IEC 60364-4-43 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
prądem przetężeniowym ." 
PN IEC 60364-4-442 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
przepięciami ." 
PN IEC 60364-4-443 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Zastosowanie 
środków ochrony zapewniających  bezpieczeństwo. " 
PN lEC 60364-4-47 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym ." 
PN IEC 60364-4-473" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Środki ochrony 
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przed prądem przetężeniowym ." 
PN IEC 60364-5-51 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
Postanowienia ogólne 
PN IEC 60364-5-523" Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów." 
PN IEC 60364-5-53 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza." 
PN IEC 60364-5-54 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne." 
PN IEC 60364-5-56 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa." 
PN IEC 60364-6-61 " Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenia odbiorcze." 
PN-83/E-063 05  "Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania"  
PN-84/E-02033  "Oświetlenie pomieszczeń" 
PN-61/E-0 l 002 "Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia" 
PN-55/E-05021 "Urządzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie obciążalności przewodów i kabli." 
PN-911E-05160 "Rozdzielnice niskonapięciowe. Wymagania dotyczące zestawów badanych w pełnym i niepełnym zakresie 
badań." 
PN- 76/E-05021 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. " 
PN-88/E-08501 "Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa." 
PN- 7 6/E-90301   "Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powłoce poliwinylowej na napięcie 
znamionowe 0,6/1kV." 
PN-93/E-90401      "Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powłoce polwinitowej na napięcie znamionowe 0,6/1 
kV."  
PN-89/E-05003/1 "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych" 
PN IEC 61024-1  "Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne". 
 
ST-IN-01 INSTALACJE NISKOPRĄDOWE 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
Przedmiot specyfikacji technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i 
montażem elementów systemu ppoż, instalacji okablowania strukturalnego oraz systemu przyzywowego. Specyfikacja nie 
obejmuje robót instalacji elektrycznej. 
Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim 
znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania bądź spełnione przy zastosowaniu metod wykonania 
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
Przedmiot z zakresu robót objętych specyfikacją techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie instalacji 
niskoprądowych 
Zakres robót obejmuje: 
 budowę tras kablowych dla instalacji niskoprądowych, 
 montaż urządzeń 
 wykonanie wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w szczególności roboty murarskie, 
ślusarsko-spawalnicze, montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.),  
 zabudowa wszystkich materiałów (obu instalacji) w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
 zainstalowanie aparatury 
 budowę gniazd użytkowników, 
 układanie kabli i przewodów, 
 terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym, 
 wykonanie oznakowania wszystkich kabli i przewodów, 
 podłączenie i uruchomienie systemów przyzywowych, 
 przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi montowany element 
instalacji, 
 prace wykończeniowe, 
Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w 
ST „Wymagania ogólne”. a także podanymi poniżej: 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub dla samego wyrobu, w 
zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości charakterystycznych, a także co do 
nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań  i prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
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Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność danego wyrobu do określonego obszaru zastosowania. Zawiera 
ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający zgodność z kryteriami 
określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału 
lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), stwierdzający zgodność z 
kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla 
badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub urządzenia, który w 
warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może by 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. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy układaniu przewodów, 
ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów 
równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
 przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
 koryta i korytka instalacyjne, 
 kanały i listwy instalacyjne, 
 rury instalacyjne, 
 systemy mocujące, 
 puszki elektroinstalacyjne, 
 końcówki kablowe, gniazda RJ45, panele z gniazdami RJ45, zaciski i konektory, 
 pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki    i szyny, zaciski ochronne 
itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, 
przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
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. 
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 źródłem 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 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, 
 montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
 montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
 oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika Zamówień CPV) 
45312100-8 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
45312000-7  Instalacja systemów alarmowych i anten, 
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia, 
45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
32421000-0   Okablowanie sieciowe 
32423000-4   Gniazda sieciowe 
32422000-7   Elementy składowe sieci 
32424000-1   Infrastruktura sieciowa 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. Rodzaje (typy) 
urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w 
dokumentacji projektowej. Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż wymienione w 
projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem spełnienia parametrów technicznych urządzeń lub podwyższenia wcześniej 
przewidywanych.  
Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej 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 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień publicznych), sporządzone zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 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 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. 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 ustaw_ z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. 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 elektrycznej należy wykonywać na podstawie 
dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
MATERIAŁY 
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. 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych 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. 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 urządzeń elektroenergetycznych 
w obiekcie budowlanym. 
Specyfikacja materiałowa 
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. 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji okablowania strukturalnego, systemu przyzywowego i systemu sterowania drzwiami 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) albo je 
przewyższać. Parametry systemu powinny być potwierdzone odpowiednimi deklaracjami. 
System okablowania strukturalnego musi obejmować kompletne rozwiązanie dla techniki miedzianej, telekomunikacyjnej oraz 
szaf teleinformatycznych z osprzętem. Wszystkie powyższe elementy muszą stanowić jeden i pełny system okablowania i 
pochodzić od jednego producenta.  
Elementy systemu okablowania powinny szczególnie być nastawione na uniwersalność, skalowalność, łatwość w montażu oraz 
prostotę i przejrzystość całości rozwiązań. 
Na całość systemu należy uzyskać spójną i jednolitą co najmniej 10-cio letnią gwarancje od producenta okablowania 
strukturalnego potwierdzoną odpowiednim certyfikatem.  
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System sterowania drzwiami musi stanowić kompletne rozwiązanie umożliwiające działanie automatyki zamykania drzwi wraz z 
elementami mechanicznymi takimi jak samozamykacze czy regulatory kolejności zamykania drzwi. 
System przyzywowy musi stanowić kompletne rozwiązanie które umożliwia skuteczne przywołanie personelu medycznego 
zarówno z pokoi łóżkowych i pomieszczeń sanitarnych jak i w sali wzmożonego dozoru kardiologicznego. 
Infrastruktura kablowa 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi –w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy 
przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne.  
Kanały i listwy instalacyjne – wykonane z tworzyw sztucznych jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na 
miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 
do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie o szerokości (10) 
16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla 
umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady 
instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta  
i zaleceń normy.  
Osprzęt kanałów i listew można podzieli na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane  z tworzyw sztucznych albo metalowe, 
głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny by odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do  + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia elementów narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych 
mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm, 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø16 do ø54mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być 
gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
giętkich: od ø7 do ø48mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodów w 
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 
sztucznych. 
Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd teleinformatycznych, 
występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej 
powyżej 2kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez 
puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają minimalny stopień ochrony 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  ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 
75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd teleinformatycznych i innych instalacji powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub 
wkrętów. Wymagane jest aby minimalna głębokość puszek lub koryt do montażu gniazd wynosiła 50 mm.  W przypadku 
stosowania mocowań prostych oraz może być mniejsza w przypadku stosowania mocowań kątowych. 
Końcówki kablowe w postaci gniazd RJ45 - wykonane z odpowiednich materiałów i spełniające odpowiednie wymagania 
zgodnie z obowiązującymi normami; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice. 
 mocowanie do koryt natynkowych oraz puszek natynkowych na 2 gniazda logiczne, 
 nieekranowany moduł RJ45 kategorii 5e 
Elementy składowe sieci 
 Szafa 19”, jednosekcyjna wisząca 15U  
 Komplet śrub i podkładek do przymocowania paneli 
 Listwa zasilająca 19"/16A, 5 gniazd z bolcem uziemiającym i wyłącznikiem, 1U, 
 Panel krosowy 19”  
 Panel wentylacyjny 
 Panel telefoniczny  
 Panele porządkujące 
Osprzęt instalacyjny 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy 
przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane bezpośrednio 
na podłodze należy chroni poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy odłogowe). 
Koryta i korytka instalacyjne – wykonane z perforowanych taśm stalowych, aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw 
sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy 
elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i 
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przewodów dla nieuprawnionych osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie 
kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne – wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych, aluminiowych lub jako kombinacja metal-
tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na 
temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do  + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji 
producenta, przeważają płaskie o szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają 
przegrody wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach równoległych we 
wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych 
należy przyjąć wg zaleceń producenta  i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokości 176 do 2800 mm występują w 
odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i 
listew można podzieli na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak 
gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video. 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem – (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, 
głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów  o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe 
instalacje wnętrzowe powinny by odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do  + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, 
wymagają stosowania rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia elementów narażonych na 
uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju 
poprzecznego kabli i przewodów wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw sztucznych 
mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm, 
natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być 
gładkie lub karbowane – średnice typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur karbowanych 
giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kabli sztywnych przewodów w 
instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw 
sztucznych. 
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Puszki elektroinstalacyjne - mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd teleinformatycznych, 
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 minimalny stopień ochrony 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 ø 60 mm, sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 
75x75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki elektroinstalacyjne do montażu 
gniazd teleinformatycznych i innych instalacji powinny być przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i/lub 
wkrętów. 
Końcówki kablowe w postaci gniazd RJ45, RJ12- wykonane z odpowiednich materiałów i spełniające odpowiednie wymagania 
zgodnie z obowiązującymi normami; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie 
przewodów do instalacji. 
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup materiałów: oznaczniki 
przewodów, dławnice. 
System przyzywowy 
Centrala systemu przyzywowego PS - panel sygnalizacyjny PS-16 umożliwiający pielęgniarce określenie miejsca wezwania 
pomocy; 
Panel kasujący PK-AL umożliwiający skasowanie sygnału wezwania pomocy; 
Przycisk przywoławczy WP - naścienny montowany w puszce podtynkowej w węzłach sanitarnych, obok umywalek 
umożliwiający wezwanie pomocy; 
Łącznik pociągowy ŁP – montowany w węzłach sanitarnych umożliwiający wezwanie pomocy; 
Lampka sygnalizacyjna LS – mocowana nad drawiami wejściowymi do pomieszczeń umożliwiająca szybszą orientację z którego 
pomieszczenia wezwano pomoc; 
Gniazdo przyłączeniowe manipulatora PG – gniazdo typu RJ12 służące do podłączenia manipulatora Mp; 
Zasilacz sieciowy stabilizowany EZP – zasilacz 12VDC o wydajności 3A; 
Przyłóżkowa oprawa szpitalna OS z przyciskiem przywoławczym Mp wydana w projekcie technologicznym 
Odbiór materiałów na budowie 
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 dokumenty 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. 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych wyrobów i materiałów nieznanego pochodzenia. 
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Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno by potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Składowanie materiałów na budowie 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 
właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy zachować wymagania 
wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Należy 
zastosować się do zaleceń producenta w w/w zakresie. 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w 
jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, jak również terminy realizacji poszczególnych etapów. 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Prowadzenie robót 
Prowadzenie robót w budynku Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu wymaga stosowania się do warunków i wymagań podanych w 
przepisach (normach) obowiązujących w zakresie w/w obiekcie oraz uzgodnień wykonania robót z jednostkami nadzorującymi 
dane obiekty. 
Odbiór placu budowy 
Przed rozpoczęciem robót instalacji okablowania strukturalnego i systemu sterowania drzwiami wykonawca powinien zapoznać 
się z budynkiem Szpitala przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie 10 w Zabrzu, gdzie będą prowadzone roboty. 
Koordynacja robót instalacji okablowania strukturalnego z innymi robotami 
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonana we wszystkich fazach procesu 
budowy. Koordynacją należy objąć projekt organizacji budowy, szczegółowy harmonogram robót instalacji okablowania 
strukturalnego oraz pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami okablowania strukturalnego, uwzględniając przy 
tym etapowy charakter budowy. 
Materiały 
Parametry techniczne materiałów i wyrobów powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie i powinny odpowiadać 
wymaganiom obowiązujących norm państwowych (PN) oraz przepisom dotyczącym instalacji okablowania strukturalnego.  
Sprzęt 
Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy prowadzeniu prac powinny odpowiadać ogólnie przyjętym 
wymaganiom co do ich jakości oraz wytrzymałości oraz bezpieczeństwa użytkowania. 
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie, powinny mieć 
aktualnie ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. 
Transport 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, elementów, konstrukcji 
urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu należy zabezpieczyć 
przemieszczane przedmioty w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania elementów systemów i urządzeń  należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń i elementów bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu z 
magazynu budowy. 
Budowa tras kablowych. 
Trasy kablowe należy zbudować z elementów trwałych pozwalających na zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek 
kablowych na zakrętach. Wartości minimalnych promieni gięcia kabli są podane w kartach katalogowych i specyfikacjach 
technicznych kabli. 
Rozmiary (pojemność) kanałów kablowych należy dobierać w zależności od maksymalnej liczby kabli projektowanych w danym 
miejscu instalacji. Należy przyjąć zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajętość światła kanałów kablowych 
przez kable należy obliczać w miejscach zakrętów kanałów kablowych. Przy całkowitym wypełnieniu światła kanału kablami na 
zakręcie kanał będzie wówczas wypełniony w 40% na prostym odcinku. 
Przy budowie tras kablowych pod potrzeby okablowania strukturalnego należy wziąć pod uwagę zapisy normy PN-EN 50174-
2:2002 dotyczące równoległego prowadzenia różnych instalacji w budynku, m.in. instalacji zasilającej, zachowując odpowiednie 
odległości pomiędzy okablowaniem zasilającym a okablowaniem strukturalnym przy jednoczesnym uwzględnieniu materiału, z 
którego zbudowane są kanały kablowe. 
 

Typy kabli 

Minimalny dystans pomiędzy kablami   w mm 
Brak przegrody Przegroda 

aluminiowa 
Przegroda 
stalowa 

Nieekranowany kabel zasilający oraz skrętka nieekranowana 200 100 50 
 
Nie jest wymagane zachowanie dystansu w przypadku zastosowania kabla ekranowanego skrętkowego w okablowaniu 
poziomym, jeżeli długość toru jest mniejsza niż 35 metrów. W przypadku okablowania pionowego należy stosować minimalne 
dystanse określone w powyższej tabeli we wszystkich przypadkach. 
Układanie kabli. 
Przy układaniu kabli należy stosować się do odpowiednich zaleceń producenta (tj. promienia gięcia, siły i sposobu wciągania, itp.) 
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Symetryczne kable skrętkowe należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności 
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. W szczególności należy wystrzegać się nadmiernego ściskania kabli, 
deptania po kablach ułożonych na podłodze oraz załamywania kabli na elementach konstrukcji kanałów kablowych. Przy 
odwijaniu kabla z bębna bądź wyciąganiu kabla z pudełka nie należy przekraczać maksymalnej siły ciągnięcia oraz zwracać 
uwagę na to, by na kablu nie tworzyły się węzły ani supły.  
Należy bezwzględnie pamiętać o odpowiednim oznaczeniu kabla zgodnym z projektem wykonawczym. Przyjęty ogólnie promień 
gięcia podczas instalacji wynosi 8-krotność średnicy zewnętrznej kabla skrętkowego. 
Przewody YnTKSY i YTKSY należy układać w wybudowanych kanałach kablowych w sposób odpowiadający odporności 
konstrukcji kabla na wszelkie uszkodzenia mechaniczne. 
Budowa punktów dystrybucyjnych  
Elementy punktów dystrybucyjnych powinny być umieszczane w szafach dystrybucyjnych stanowiących zabezpieczenie 
pasywnych paneli krosowych, urządzeń aktywnych, kabli elastycznych oraz innego sprzętu instalowanego w stelażu 19”.  
Szafy dystrybucyjne należy zawiesić na stałe w pomieszczeniu, w ten sposób, aby zapewnić pełny dostęp (min. 100 cm od 
krawędzi szafy) przy pełnym otwarciu drzwi. Minimalna odległość pomiędzy ścianą boczną szafy a ścianą pomieszczenia powinna 
wynosić 15 cm. 
Zaleca się prowadzenie oddzielnych wiązek kablowych do poszczególnych paneli krosowych. Należy stosować zapas kabli 
wewnątrz szafy umożliwiający umieszczenie panela w dowolnym miejscu stelażu 19”. Do umocowania wiązek kablowych należy 
wykorzystać elementy montażowe szafy. Przy mocowaniu wiązek kablowych należy przestrzegać zasad maksymalnej siły 
ściskania kabla, zależnej od jego konstrukcji, podawanej w kartach katalogowych produktów. 
Szynę uziemiającą szafy należy podłączyć do instalacji uziemiającej budynku. 
Budowa gniazd użytkowników   
Punkty dostępu do systemu mogą przybierać różne formy: gniazd podtynkowych, gniazd natynkowych, gniazd instalowanych w 
kanałach kablowych, gniazd w puszkach podłogowych, gniazd w słupkach instalacyjnych, gniazd instalowanych na meblach. Przy 
doborze typów osprzętu i serii należy się kierować warunkiem odpowiedniego dopasowania do kształtu gniazd RJ45, warunkiem 
zapewnienia odpowiednich promieni gięcia kabli zakończonych w tych gniazdach oraz co najmniej zbliżonym wyglądem 
(zaakceptowanym przez Inwestora) do gniazd instalacji elektrycznej.  
W każdym przypadku doprowadzenie kabli do gniazd wiąże się z pozostawieniem zapasu kabla w obrębie gniazda bądź tuż za 
nim w sytuacjach, kiedy gabaryty gniazda nie pozwalają na zorganizowanie zapasu. Przy montażu należy bezwzględnie pamiętać 
o odpowiednim oznakowaniu gniazd zgodnym z oznakowaniem kabla oraz odpowiadającego mu gniazda w panelu 
zainstalowanym w szafie dystrybucyjnej. 
Terminowanie kabli w osprzęcie przyłączeniowym. 
Należy przestrzegać zapisów instrukcji montażu osprzętu połączeniowego w odniesieniu do zdejmowania koszulki zewnętrznej 
kabla, rozplotu elementów ekranujących oraz rozkręcania poszczególnych par. Działania te mają bezpośredni wpływ na 
wydajność toru transmisyjnego. 
Przebieg tras kablowych 
Trasa instalacji okablowania strukturalnego powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być 
przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. W przypadku długich traktów, gdzie kable sieci 
teleinformatycznej i zasilającej biegną równolegle do siebie na odległości większej niż 35m, należy zachować odległość między 
instalacjami, co najmniej 50mm lub stosować metalowe przegrody. Minimalna odległość między kablami informatycznymi i 
lampami fluoroscencyjnymi, neonowymi i próżniowo-łukowymi (lub innymi             o wysokim poziomie prądu rozładowania) 
powinna wynosić 130 mm. Kable stosowane w różnych celach (np. zasilające energią elektryczną i informatyczne) nie powinny 
być umieszczane w tych samych wiązkach. Różne wiązki powinny być oddzielone elektromagnetycznie od siebie. Szczegółowe 
informacje w normie PN-EN 50174-1:2002 
Montaż konstrukcji wsporczych oraz uchwytów 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji okablowania strukturalnego bez względu na rodzaj 
instalacji, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana 
instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. 
Przejścia przez ściany i stropy 
Przejścia przez ściany i stropy powinny spełniać następujące wymagania: 
 wszystkie przejścia obwodów instalacji okablowania strukturalnego przez ściany i stropy  muszą być chronione przed 
uszkodzeniami, 
 przejścia te należy wykonywać w przepustach rurowych, 
 obwody instalacji okablowania strukturalnego przechodząc przez podłogi muszą być chronione do wysokości 
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 
Jako osłony przed przypadkowymi uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, 
korytka blaszane itp. 
Podejścia instalacji do urządzeń 
Podejścia instalacji okablowania strukturalnego do urządzeń należy wykonywać w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w 
sposób estetyczny. 
Podejścia do przewodów ułożonych w podłodze należy wykonywać w rurach stalowych, zamocowanych pod powierzchnią 
podłogi, albo w specjalnie do tego celu przewidzianych kanałach. Rury i kanały muszą spełniać odpowiednie warunki 
wytrzymałościowe i być wyprowadzone ponad podłogę do wysokości koniecznej dla danego urządzenia. 
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Do odbiorników zamocowanych na ścianach, stropach lub konstrukcjach podejścia należy wykonywać przewodami ułożonymi na 
tych ścianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych, a także na innego rodzaju podłożach np. kształtowniki, korytka itp. 
Zabudowa elementów systemu sterowania drzwiami 
Centralę sterowania wydzieleniami pożarowymi zabudować w ciągu komunikacyjnym obok drzwi na wysokości 2,3 od podłoża 
(dół centrali). Do centrali podłączyć, uwzględniając wytyczne producenta, czujki dymu, przyciski otwarcia drzwi, trzymaki 
drzwiowe. 
Zasilanie centrali wykonuje instalator części elektrycznej. 
Przy zabudowie czujek dymu należy pamiętać o minimalnym odstępie 0,5m od ścian legarów, i innych elementów wyposażenia 
mogących zakłócić pracę czujki lub dotarcie do niej dymu. 
Zabudowa elementów systemu przyzywowego 
Panele centrali przyzywowej PS i sygnalizacji akustyczno – optycznej PSA należy zamontować natynkowo, na wysokości 
1,4÷1,7m dostosowując wysokość montażu do aranżacji wnętrza. 
Panel kasujący PK-AL należy zainstalować obok wejścia do pomieszczenia na wysokości ok. 1,4m. 
Przycisk przywoławcz WP należy zainstalować w puszce podtynkowej Ø60 na wysokości ok. 1,4m. 
Łącznik pociągowy ŁP należy zainstalować na wysokości ok. 2,2m. Cięgno łącznika powinno sięgać do wysokości 10cm nad 
posadzką. 
Lampkę sygnalizacyjną LS należy zainstalować nad drzwiami wejściowymi do pomieszczenia w odległości ok. 15cm od futryny. 
Gniazdo manipulatora PG z przyciskiem kasującym WGK należy zainstalować w podwójnej puszcze podtynkowej Ø60 na 
wysokości 0,3÷1m dostosowując wysokość montażu do aranżacji wnętrza. 
Prace wykończeniowe. 
Przez prace wykończeniowe rozumie się uzupełnienie natynkowych tras kablowych wykonanych z listew z tworzywa, kształtkami 
kątów płaskich, wewnętrznych i zewnętrznych, uzupełnienie łączenia pokryw na prostych odcinkach łącznikami, uzupełnienie 
końcówek listew zaślepkami. Widoczne nierówności ścian po zainstalowaniu listwy należy uzupełnić silikonem lub inną masą 
uszczelniającą. 
Jeśli w instalacji wykorzystuje się zamykane kanały kablowe (np. kanały metalowe z pokrywą), należy je zamknąć. 
Należy zamknąć wszelkie otwory rewizyjne wykorzystywane podczas instalacji kabli. 
Jeśli wykorzystuje się trasę kablową przechodzącą przez granicę strefy pożarowej, światło jej otworu należy zamknąć 
odpowiednią masą uszczelniającą, charakteryzującą się właściwościami nie gorszymi niż granica strefy, zgodnie z przepisami 
p.poż. i przymocować w miejscu jej instalacji przywieszkę z pełną informacją o tak zbudowanej granicy strefy. 
Należy oznaczyć wszystkie zainstalowane elementy zgodnie z zasadami administrowania systemem okablowania, wykorzystując 
opracowany wcześniej otwarty system oznaczeń, pozwalający na późniejszą rozbudowę instalacji. 
Elementami, które należy oznaczać, są: 
 pomieszczenia punktów dystrybucyjnych, 
 szafy i stojaki zawierające elementy systemu okablowania, 
 poszczególne panele krosowe, 
 poszczególne porty tych paneli, 
 wszystkie gniazda użytkowników 
 elementy systemu sterowania drzwiami i systemu przyzywowego. 
Oznaczenia powinny być trwałe, wyraźne i widoczne. 
Po zakończeniu instalacji należy przygotować dokumentację powykonawczą zawierającą następujące elementy: 
 podstawa opracowania 
 informacje o inwestorze, inwestorze zastępczym, generalnym wykonawcy, wykonawcy rozpatrywanej instalacji 
 opis wykonanej instalacji wraz z opisem zainstalowanych technologii 
 lista zainstalowanych komponentów: Lp. / Producent – Dostawca / Numer katalogowy / Nazwa elementu / Ilość 
 schemat połączeń elementów instalacji 
 podkłady budowlane wszystkich kondygnacji z naniesionymi elementami instalacji 
 widoki szaf w punktach dystrybucyjnych 
 widoki wszystkich rodzajów punktów użytkowników 
Informacje zawarte w dokumentacji muszą odzwierciedlać rzeczywisty stan instalacji. 
Pomiary  
Po zakończeniu instalacji należy wykonać pomiary: 
Dla systemu sterowania drzwiami: 
 pomiary linii dozorowych, 
 pomiary linii zasilającej (wykonawca części elektrycznej). 
Dla instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać pomiary dynamiczne: 
Proces instalacji okablowania strukturalnego jest kończony pomiarami instalowanych torów skrętkowych. Pomiary wykonywane 
określają parametry toru. Wszystkie pomiary zakańczane są protokołem pomiarowym każdego toru (pomiary części miedzianej 
okablowania poziomego i pionowego). 
 Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające 
pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat 
potwierdzający dokładność jego wskazań.  
 Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum IIIe poziomem dokładności 
(proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner, FLUKE DSP-4300 lub FLUKE DTX). Do pomiarów systemów klasy 
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EA, F, FA wymagane są mierniki o klasie dokładności IV wg IEC 61935-1 (np. Ideal Lantek 6A/7, Fluke DTX1800, Agilent 
Wirescope Pro). 
 Do pomiarów części miedzianej należy bezwzględnie użyć uniwersalnych adapterów pomiarowych. Wykorzystanie do 
pomiarów adapterów pomiarowych specjalizowanych pod konkretne rozwiązanie konkretnego producenta jest niedopuszczalne, 
gdyż nie gwarantuje pełnej zgodności ze wszystkimi wymaganiami normy (w szczególności z wymaganiem dotyczącym zgodności 
komponentów z metodą pomiarową De-Embedded). 
  Pomiary należy wykonać w konfiguracji pomiarowej „Łącza stałego” (ang. „Permanent Link”) – przy wykorzystaniu 
uniwersalnych adapterów pomiarowych do pomiaru łącza stałego Kategorii 6/Klasy E (nie specjalizowanych pod żadnego 
konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Taka konfiguracja pomiarowa daje w wyniku analizę całego łącza, 
które znajduje się „w ścianie”, łącznie z gniazdami końcowymi zarówno w panelu krosowym, jak i gnieździe użytkownika.  
  Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: 
 Wire Map  mapa połączeń pinów kabla, 
 Length   długość poszczególnych par, 
 Resistance  rezystancja pary 
 Capacitance  pojemność pary 
 Impedance  impedancja charakterystyczna 
 Propagation Delay czas propagacji, 
 Delay Skew  opóźnienie skrośne, 
 Attenuation  tłumienność, 
 NEXT   przesłuch, 
 ACR   stosunek tłumienia do przesłuchu, 
 Return Loss  tłumienność odbicia, 
 ELFEXT   ujednolicony przesłuch zdalny, 
 PS NEXT  suma przesłuchów poszczególnych par, 
 PS ACR   suma tłumienności poszczególnych par, 
 PS ELFEXT  suma przesłuchów zdalnych, 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Odbiór odbywa się poprzez: 
 weryfikację struktury systemu okablowania 
 weryfikację doboru komponentów 
 weryfikację wydajności systemu okablowania 
 weryfikację jakości wykonania prac wykończeniowych. 
Weryfikacja struktury systemu okablowania. 
Polega ona na sprawdzeniu rozplanowania elementów okablowania w budynku. 
Weryfikacja doboru komponentów. 
Zgodnie z punktem 6.2.2.1 „Wybór komponentów” normy PN-EN 50173-1:2004 wydajność systemu okablowania definiują 
komponenty składające się na poszczególne tory transmisyjne: 
„ [...] 
a) komponenty kategorii 5 zapewniają wydajność klasy D okablowania symetrycznego; 
 […] 
Kable i połączenia różnych kategorii mogą być mieszane ze sobą w kanale, jednakże o wydajności kanału będzie decydował 
element o najsłabszej wydajności.” 
Weryfikacja wydajności systemu okablowania strukturalnego. 
Sprawdzenie wydajności systemu okablowania w rozumieniu poszczególnych jego łączy stałych bądź kanałów polega na 
przeprowadzeniu badań wydajności zgodnie z normą PN-EN 50346:2004 z zastosowaniem odpowiednich przyrządów określonej 
dokładności. Przy badaniu okablowania symetrycznego klasy E należy posłużyć się przyrządem pomiarowym poziomu III.  
Należy przeprowadzić badania wydajności łączy stałych okablowania poziomego i szkieletowego w klasie wydajności, w jakiej 
projektowano i wykonywano system okablowania. Wynik badań powinien być pozytywny dla wszystkich łączy stałych systemu. 
Weryfikacja jakości wykonania prac wykończeniowych. 
Polega ona na wizualnym sprawdzeniu wszelkich prac wykończeniowych, włączając w to sprawdzenie zgodności dokumentacji 
powykonawczej ze stanem rzeczywistym instalacji. 
ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi wstępnemu, 
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 odbiorowi końcowemu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót przed ich zanikiem 
lub zakryciem. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez wstrzymywania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inwestor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inwestora. 
Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestora na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary i próby, w konfrontacji z dokumentacją projektową , specyfikacjami 
technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze wstępnym robót. Odbioru częściowego robót dokonuje 
Inwestor. 
Odbiór wstępny robót 
Odbiór wstępny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite 
zakończenie robót oraz gotowość do odbioru wstępnego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Odbiór wstępny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach kontraktowych licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 
mowa w punkcie 5.4. 
Odbioru wstępnego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierającą roboty 
dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru wstępnego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót wykończeniowych komisja przerwie swoje 
czynności i ustali nowy termin odbioru wstępnego. 
Dokumenty do odbioru wstępnego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstępnego robót jest protokół odbioru wstępnego robót sporządzony według 
wzoru ustalonego przez Inwestora. Do odbioru wstępnego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie 
realizacji kontraktu. 
 Specyfikacje techniczne (podstawowe z kontraktu i ewentualnie uzupełniające lub zamienne). 
 Ustalenia technologiczne. 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
 Dziennik budowy. 
 Oświadczenia Kierownika Budowy zgodnie z Prawem Budowlanym. 
 Rejestry obmiarów (oryginały). 
 Wyniki pomiarów kontrolnych, prób oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 
 Dopuszczenia, Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z specyfikacjami 
technicznymi. 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów 
odbioru, wykonanych zgodnie ze specyfikacjami technicznymi. 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 
 Instrukcje eksploatacyjne. 
 Protokoły sprawdzeń i odbiorów instalacji i urządzeń sieci zewnętrznych elektroenergetycznych wraz z układami pomiarowymi. 
 Protokoły sprawdzeń i odbiorów przewodów wentylacyjnych oraz skuteczności wentylacji mechanicznej. 
W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
wstępnego, komisja, w porozumieniu z Wykonawcą , wyznaczy ponowny termin odbioru wstępnego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze 
wstępnym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór końcowy – pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5.3. „Odbiór wstępny robot". 
ZASADY ROZLICZENIA I PŁATNOŚCI  
Rozliczenia i płatności  będą dokonane zgodnie z zapisami zawartymi w umowie dotyczącej wykonania  
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Okablowania Strukturalnego. 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.  
 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 lipca 2002r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r.  w sprawie ochrony ppoż. budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
PN-EN 50173-1:2004  
Technika informatyczna Systemy okablowania strukturalnego Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe  
EN 50173-1:2007 
oraz ISO/IEC 11801:2002 – Cabling for customer premises  
wymienione normy zawierają podstawowe zalecenia dotyczące instalowania okablowania ekranowanego i nieekranowanego. 
Dokładnie definiują parametry transmisyjne i fizyczne zainstalowanych torów miedzianych i światłowodowych w okablowaniu 
międzybudynkowym, pionowym i poziomym. Jako wyznacznik możliwości transmisyjnych torów miedzianych w okablowaniu 
poziomym wprowadzone jest pojęcie klasy toru, które definiuje rodzaje aplikacji. Zdefiniowane są również kategorie kabli 
światłowodowych OM1, OM2 i OM3, do których przypisane są odpowiednie aplikacje. 
PN-EN 50174-1  
Information technology – Cabling installation. Part 1: Specification and quality assurance  
Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości  
Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002), norma zawiera informacje, którymi należ się kierować, aby zapewnić 
prawidłowe funkcjonowanie sieci okablowania. Określa rodzaje kabli i złącz oraz miejsce ich stosowania dla zapewnienia 
najwyższej trwałości budowanej sieci. Wprowadza ona zalecenia odnośnie planowania i instalowania sieci, oznaczania testów 
oraz napraw eksploatacyjnych. 
PN-EN 50174-2  
Information technology – Cabling installation. Part 2: Installation planning and practices inside buildings  
Technika informatyczna – Instalacja okablowania. Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków. 
Norma europejska z roku 2000 (Polska Norma z roku 2002) norma zawiera szczegółowe opisy dotyczące planowania oraz 
instalacji ekranowego i nieekranowanego okablowania strukturalnego miedzianego oraz światłowodowego. Zaleca sposoby 
zapewnienia właściwych parametrów elektromagnetycznych sieci, prowadzenia uziemień oraz zabezpieczeń przepięciowych. 
Norma szczegółowo omawia sposoby zakańczania i prowadzenie kabli światłowodowych. 
 PN-EN 50310 : 2007 
Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym  
Polska norma opracowana przez PKN, Komitet Techniczny nr 173 na podstawie normy EN 50310: 2002. Norma definiuje sposoby 
budowy sieci zasilającej prądu stałego oraz zmiennego, budowy i prowadzenia instalacji uziemiającej oraz zapewnienia 
właściwego poziomu bezpieczeństwa elektromagnetycznego sieci. Całość zaleceń ma za zadanie zbudowanie sieci 
zapewniającej bezpieczeństwo pod kątem porażenia elektrycznego. 
PN-EN 50346; 2002  
„Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego okablowania” – norma opisuje sposoby testowania 
sieci okablowania strukturalnego 
Uwaga: 
Wszystkie roboty opisane w Specyfikacjach Technicznych winny być wykonywane zgodnie z przepisami i normami 
obowiązującymi w dniu ich realizacji. 


