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STO 00. 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA 
Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 

kody CPV – 45251250-8 
 

 
1. WSTĘP 
1.1 Nazwa zamówienia 
Zadanie: 
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego” 
Lokalizacja: ul.Grabowa 22a Poznań 
 
Inwestor:  
 
PTBS SP. Z O.O., 
UL. KONFEDERECKA 4, 
60-281 POZNAŃ 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej  Wymagania Ogólne są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych  w 
ramach Zadania określonego w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST) stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
należy je odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
 
1.4. Zakres Robót objętych ST 
Wymagania Ogólne zawarte w ST należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
STB - część budowlana  
STI – instalacje sanitarne 
 
Zakres Robót obejmuje roboty budowlane.  
 
1.5.  Nazwy i kody CPV dla przewidzianych Robót  
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada robotom budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg 
Rozporządzenia Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. – zastosowano następujące kody CPV z zakresu: 
 
Dział Wspólnego Słownika Zamówień(CPV): 
45251250-8 – Roboty budowlane w zakresie lokalnych zakładów grzewczych 
Grupa CPV: 
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 
45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 
45331110-0 - Instalowanie kotłów  
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 
45321000-3 - Izolacja cieplna 
 
1.6. Niektóre określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie; 
Budowla – obiekt budowlany, nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego 
wyodrębniony element konstrukcyjny lub technologiczny; 
Budynek – obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty 
oraz dach; 
Decyzja pozwolenia na użytkowanie – decyzja administracyjna zezwalająca na  przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 
56 Ustawy Prawo Budowlane; 
Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń – wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, 
dokumenty ze szkolenia personelu Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji i rękojmi; 
Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi; 
Dokumentacja Projektowa służąca do opisu przedmiotu zamówienia – dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 
dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 
Dokumenty budowy – oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.6. niniejszych Specyfikacji; 
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i 
projektantem; 
Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia 
wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 
Gwarancja – techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego 
zgodnie z założeniami projektowymi; 
Infrastruktura techniczna -  Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów 
technicznych; 
Inżynier – równoznaczny z używanym pojęciem Przedstawiciel Inwestora lub Inwestor Zastępczy; 
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Inspektor nadzoru – przedstawiciel Inżyniera; 
Inwestor/Zamawiający – Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji budowy zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane; 
Krajowa deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z 
Polską Normą albo aprobatą techniczną; 
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i 
prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót; 
Nadzór autorski – branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich branż projektowych.  
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy; 
Polska Norma – dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną 
do powszechnego i wielokrotnego stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia uporządkowania w 
określonym zakresie; 
Pomiary i próby przedodbiorowe – pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń 
i zachowań na budowie; 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych 
niż budowa obiektu budowlanego; 
Program - jest określeniem równorzędnym z określeniem „Harmonogram”;  
Projekt organizacji budowy i robót – projekt, który w oparciu o obliczenia i wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków 
miejscowych oraz na podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia techniczne, transportowe, 
wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 
zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych robót; 
Teren Budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia 
zaplecza budowy;  
Teren przyległy do budowy – przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca się w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 
Użytkownik –  Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  
Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień 
publicznych; 
Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego 
wyrobu z normą zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 
 
Używane skróty należy czytać następująco:  
WO – Wymagania Ogólne, ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, PZJ – Program Zapewnienia Jakości, DTR – 
dokumentacja techniczno-ruchowa, SIWZ – Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
1.7. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych Materiałów, Urządzeń i 
wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez 
Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 
 
Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3 Prawo Zamówień Publicznych projekt realizuje konkretne rozwiązania techniczne dopuszcza się, więc 
stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów, użyte w Dokumentacji 
Projektowej i ST, powinny być traktowane jako definicje standardu a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w 
dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności rozwiązań technicznych leży po stronie Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez 
Inżyniera zgodnie z zapisami Kontraktu. 
 
1.7.1.  Przekazanie Terenu Budowy 
Inżynier w imieniu Zamawiającego w terminie określonym w Załączniku do Oferty przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Kontraktu. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające oraz opiniujące jak również przez właścicieli 
terenu, na którym prowadzone będą Roboty budowlane. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek wyznaczenia punktów pomiarowych oraz odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili 
ukończenia Robót i wystawienia Świadectwa Przejęcia. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
 
1.7.2. Oznakowanie Terenu Budowy 

1.7.2.1. Tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca, 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. 02.108.953) oraz Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz.U.04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 
budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. rozporządzeniem. 
 
1.7.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 
(a) wykona ogrodzenie Terenu Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
(b) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 
pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
(c) W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca 
zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
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(d) Wykonawca zabezpieczy Teren Budowy poprzez doprowadzenie oraz przyłączenie wszelkich czynników i mediów energetycznych na 
Teren Budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp. Zabezpieczenie korzystania z w/w 
czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
(e) Wykonawca uwzględni w swojej realizacji Robót minimalizacje uciążliwości wynikających z organizacji budowy dla użytkowników 
otaczających Teren Budowy. Dotyczy to w szczególności hałasu i utrzymania porządku.  
(f) W trakcie wykonywania Robót Wykonawca będzie dbał o porządek na Terenie Budowy (w tym Zaplecza), m.in. poprzez ustawienie 
pojemników na odpady oraz zapewnienie ich wywozu przez firmę posiadającą aktualne zezwolenie Prezydenta Miasta  świadczenie usług w zakresie 
zbierania i transportu odpadów.  
(g) Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem. Ponadto 
Wykonawca zamontuje tablice informacyjne. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
Robót. Tablice po przejęciu Robót będą zdemontowane. Wymagania odnośnie tablic informacyjnych przedstawiono w p.1.7.2.1. 
(h) W czasie wykonywania Robót Wykonawca na bieżąco będzie usuwać wszelkie zniszczenia i zanieczyszczenia z dróg i ulic w obrębię Terenu 
Budowy. 
(i) Wykonawca w ramach Kontraktu po zakończeniu Robót jest zobowiązany do likwidacji Terenu Budowy jak również do jego 
uporządkowania.  
 
Wszystkie koszty wynikające z powyższych wymagań zostaną uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody powstałe na tym terenie.  
 

1.7.4.  Uzgodnienia i powiadomienia. 

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub 
administratorów terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne jednostki zgodnie z uzgodnieniami Projektu 
Budowlanego) o terminie rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 
Wykonawca wykona wszystkie formalności i poniesie wszelkie opłaty wynikające z uzgodnień w tym płatne nadzory oraz odbiory techniczne przez 
powołane do tego celu instytucje. 
W przypadku wygaśnięcia terminu uzgodnienia Wykonawca dokona jego aktualizacji na swój koszt. 
W szczególności Wykonawca: 
- zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem, przesunięciem punkty osnowy geodezyjnej poziomej na czas trwania Kontraktu. 
Zniszczenie, uszkodzenie, przemieszczenie tych punktów podlega karze grzywny (ustawa z dnia 17.05.89 r. „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” 
Dz. U. Nr 30, Rozdz. 9, Art. 49, ust.3.). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przesunięcia Wykonawca na własny koszt zleci ich wznowienie 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego, 
- powiadomi właścicieli istniejącego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego zgodnie z wymaganiami zawartymi w uzgodnieniach, 
- opisze udostępniony teren łącznie z dokumentacją fotograficzną i filmową, 
- na czas odwodnienia wykopów uzyska zgodę na odprowadzenie wód z wykopów z właścicielami urządzeń do których woda będzie 
odprowadzana, 
- Teren Budowy uporządkuje i przywróci do stanu poprzedniego oraz zagospodaruje zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów. 
 
1.7.5.  Zaplecze i media- urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza budowy 

Wykonawca we własnym zakresie znajdzie miejsce na Zaplecze Budowy oraz składowisko materiałów i odpadów (o ile zajdzie taka potrzeba). 
Lokalizację zaplecza Wykonawca uzgodni z Inżynierem przed jego organizacją. Teren przeznaczony na Zaplecze Budowy oraz tymczasowe 
składowisko nie będzie kolidował z dojazdami do istniejących budynków.  
Po akceptacji terenu przez Inżyniera Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez 
Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.  
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie 
ponosił koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 
Przy projektowaniu i budowie zaplecza Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych 
mających estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu 
doprowadzone do swojego pierwotnego stanu. 
Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla wydzielonych obiektów. 
Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 
Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 
 
1.7.6. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  
Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, chodników itp., które 
przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 
Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, sfotografować i sfilmować.  
Dokumentację taką (w formie zdjęć, filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed 
rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 
Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 
Budowy. 
O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje Inżyniera, tak, aby umożliwi ć obecność na niej przedstawicieli 
Inżyniera i Zamawiającego. 
Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt 
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i Zamawiającego. 
 
1.7.7.  Organizacja ruchu zastępczego  
Przy realizacji umowy może wystąpić konieczność zajęcia dróg.  

Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca uzyska decyzję zezwalającą na wejście z Robotami w pas drogowy. 
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Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu (opracowanego przez Wykonawcę –zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.16.) i 
zabezpieczenia Robót z właścicielem drogi oraz policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu zastępczego według 
uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji 
ruchu, oznakowania dróg). W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w okresie 
prowadzenia Robót, a w Programie i Projekcie organizacji budowy i robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne na realizację 
tego zabezpieczenia.  
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót oraz Harmonogram Robót. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt 
organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco.  
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z właścicielem lub administratorem dróg terminów i sposobu wykonania wszystkich prac 
prowadzonych na drogach. 
Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania innych użytkowników o prowadzonych pracach i wynikających z tego utrudnieniach.  
Wszystkie formalności związane z zajęciem dróg i wynikającą z tego organizacją ruchu, Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem.  
Po wykonanych robotach Wykonawca zdemontuje elementy tymczasowej organizacji ruchu oraz odtworzy zniszczone znaki drogowe. 
Koszty związane z czynnościami opisanymi powyżej oraz koszty zajęcia pasa drogowego zostaną uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
 
1.7.7.1. Zapewnienie dojazdów do posesji 
W czasie wykonywania Robót Wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazdy do posesji prywatnych oraz do posesji, na których zlokalizowane są 
instytucje wymagające stałego dojazdu. 
Koszty wynikające z powyższych czynności Wykonawca uwzględni w Cenie Kontraktowej. 
 
1.7.8.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego. 

W czasie na Ukończenie Robót Wykonawca będzie w szczególności: 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 627) z późniejszymi zmianami i 
aktami wykonawczymi; 
• stosować się do Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dziennik Ustaw Nr 62, poz. 628) z późniejszymi zmianami i aktami 
wykonawczymi; 
• stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 lipca 2004r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku 
(Dziennik Ustaw Nr 178, poz. 1841.) z późniejszymi zmianami 
• stosować się do Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dziennik Ustaw Nr 100, poz. 1085) z późniejszymi zmianami;  
 
W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

• utrzymywać Teren Budowy i wykopy bez wody stojącej, 
• 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 wzgląd na: 
• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych; 
• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
o zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
o zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
o możliwością powstania pożaru. 
 

Wszystkie drzewa i krzewy w sąsiedztwie, których będą realizowane Roboty należy zabezpieczyć przed zniszczeniem i uzyskać aprobatę Inżyniera. 
Prace budowlane prowadzone w bliskim sąsiedztwie drzew należy wykonywać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się pielęgnacją 
terenów zieleni. 
Wszelkie prace związane z redukcją masy korzeniowej drzew należy wykonać pod nadzorem specjalistycznej firmy zajmującej się zielenią. 
 
1.7.9.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca opracuje Projekt wyposażenia przeciwpożarowego i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budowanego budynku zgodnie z zapisem 
w punkcie 1.7.16. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej w trakcie prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy i baz produkcyjnych, 

w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 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. 
 
1.7.10. 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 (ujęte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2000 r. – Dziennik Ustaw Nr 100 poz. 1078, w 
sprawie określenia odpadów, które powinny być wykorzystywane w celach przemysłowych oraz warunków, jakie muszą być spełnione przy ich 
wykorzystaniu) użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak 
szkodliwego oddziaływania tych Materiałów na środowisko. 
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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, Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
 
1.7.11.  Ochrona własności  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca 
zobowiązany jest uzyskać od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim Programie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i właścicieli 
urządzeń podziemnych o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane strony oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie, spowodowane przez swoje działania, uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych i nie wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.7.12. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie Materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska 
on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 
w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inżyniera. 
 
1.7.13.  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.  
 
W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 
• używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży  

• właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki 

• właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp. 

• odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie  

• odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie wypadków  

• właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami  

• właściwe zabezpieczenia p.poż Robót i urządzeń Terenu Budowy  

• pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem 
potwierdzającym posiadane kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów 
odnośnie bezpieczeństwa pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  
 
Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie 
Kontraktowej. 
 
1.7.14.  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. 
W szczególności Wykonawca zastosuje się do: 
• Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity z 2000 r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 
wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
O terminie rozpoczęcia i ukończenia Robót Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje, które należy powiadomić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i te, które, uzgadniając projekt, postawiły taki warunek. Wykonawca spełni również wszystkie wymogi instytucji uzgadniających zawarte 
w uzgodnieniach.  
 

1.7.15.  Dokumentacja Projektowa  
Dokumentacja Projektowa (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze śnia 2004 r) jest częścią Opisu Przedmiotu 
Zamówienia. 
Dokumentacja Projektowa składa się z: 

• Projektu Budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych  
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• Projektu wykonawczego 

• Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - dołączona do Projektu Budowlanego 
Dokumentacja Projektowa zostanie przekazana Wykonawcy zgodnie z zapisem w pkt. 1.7.1. 
 
1.7.16.  Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 
1.7.16.1.  Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia – Dokumentacja Wykonawcza 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracować takie Dokumenty, jakie są prawnie wymagane od Wykonawcy i jakie sam uzna za 
niezbędne do prawidłowej organizacji i realizacji robót budowlano-montażowych oraz przedłoży je Inżynierowi do zaakceptowania. 
 
Przy obliczaniu kosztów, Wykonawca powinien uwzględnić koszty opracowania między innymi: 
- Projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości, Programem dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunków 
Kontraktu, 
- świadectwa energetycznego budynku, 
- projektu wyposażenia przeciwpożarowego obiektu i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 
- projektu organizacji ruchu zastępczego, 
- projektu robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji Robót Stałych, 
- rysunków Robót tymczasowych,  
- niezbędnych rysunków warsztatowych wynikających z Kontraktu, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych, 
-  rysunków montażowych, 
- obliczeń statyczno-wytrzymałościowych zgodnie z wymaganiami zawartymi w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej o ile występują, 
- szkice, rysunki, opracowania wymagane w opisach technicznych o ile występują, 
- dokumentacji uruchomienia urządzeń technicznych potwierdzającej prawidłowość i zgodność z obowiązującymi przepisami oraz wytycznymi 
producenta wszystkich wykonanych prac i usług, a w tym: 
• ogólna instrukcja eksploatacji i konserwacji. 
Dokumentacja ta musi uwzględniać układy hydrauliczne, elektryczne, sterownicze oraz system przesyłu danych, 
- planu szkoleń, 
- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie niezbędnej dokumentacji wykonawczej 
wymaganej uzgodnieniami, wskazanej w opisach technicznych Dokumentacji Projektowej oraz przepisach.  
Projekty Wykonawcze zostaną uzgodnione z zainteresowanymi instytucjami według obowiązujących procedur. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia 
wynikające z technologii prowadzenia Robót (np. zgodę na odprowadzenie wody z wykopu itp.) oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich 
uzyskania. 
 
1.7.16.2. Dokumentacja powykonawcza  
Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść 
przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów i detali wykonanych Robót. 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o 
przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać 
pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 
Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą 
dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 
geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 
Dokumentacja geodezyjna powykonawcza zostanie opracowana przez uprawnionego geodetę. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób Końcowych zgodnie z zapisem zawartym w 
pkt.8. 
Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót, Wykonawca 
dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 
Dokumentacja powykonawcza będzie zawierać Dokumentację uruchomienia urządzeń technicznych jak zapisano w pkt. 1.7.16.1. 
Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 4 egzemplarzach w formie wydruków oraz w formie elektronicznej. Ponadto, 
powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 
kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 
 
1.7.16.3. Przekazanie dokumentów  
Wykonawca Robót przygotuje i przekaże Inżynierowi: instrukcje eksploatacji urządzeń, instrukcje obsługi, świadectwa energetycznego budynku, 
certyfikaty, DTR, karty gwarancje dla urządzeń i wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami, Dokumentacją Projektową i ST. Przekazanie 
dokumentów zgodnie z zapisami zawartymi w pkt. 8. 
Sposób przygotowania w/w dokumentów Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
 
1.7.17. Szkolenie Personelu  
Wykonawca przeprowadzi szkolenie na miejscu odpowiedniej liczby personelu Zamawiającego. Wszelkie szkolenia i instruktaż będą prowadzone w 
języku polskim. 
Szkolenie zostanie przeprowadzone w zakresie urządzeń wyposażenia technicznego budynku. 
Szkolenie w zakresie wyposażenia technicznego budynku należy przeprowadzić zgodnie i pod nadzorem producenta/dostawcy urządzeń. 
Wszystkie szkolenia muszą być potwierdzone protokołami szkoleń z listami obecności. 
 
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników pod pojęciem, czego rozumie się nabycie przez nich uprawnień i 
zaliczenie ich do pracowników wysokokwalifikowanych. 
 
1.7.18. Gospodarka odpadami 
Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa. 
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Materiały z rozbiórki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów (załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 
września 2001 r. – Dz. U. Nr 112/1206/2001) ogłoszonym na podstawie art. 4 ust. 1 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 
628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko odpadów celem odzysku lub unieszkodliwienia. 
Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości 
wynikających ze względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt usunie z Terenu Budowy oraz podda 
zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy o odpadach. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi dokumenty potwierdzające utylizację odpadów. 
 
1.7.19. Ubezpieczenia i gwarancje zgodnie z warunkami Kontraktu 
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu ubezpieczenia i gwarancje. Koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji 
wymaganych Kontraktem ponosi Wykonawca. 
 
1.7.20. Współpraca przy uzyskiwaniu pozwolenia na użytkowanie 
Wykonawca Robót jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów potrzebnych do uzyskania Decyzji na użytkowanie. 
Wykonawca będzie współpracował z Inżynierem i na bieżąco przeprowadzał wszelkie poprawki niezbędne do uzyskania tej Decyzji. 
Wszelkie kary wynikające z nieprawidłowości, o których mowa w Art. 59 Prawa budowlanego nałożone na Zamawiającego a wynikające z winy lub 
niedbalstwa Wykonawcy, zostaną przeniesione na Wykonawcę. 
 
2. MATERIAŁY i URZ ĄDZENIA 

2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 
• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, zgodne postanowieniami 
Kontraktu, w tym w szczególności ST i Dokumentacją Projektową, a także poleceniami Inżyniera. 

• Zastosowanem materiały i urządzenia techniczne muszą być fabrycznie nowe. 

Wykonawca w celu zatwierdzenia materiału każdorazowo przedłoży dokumenty potwierdzające, że materiały budowlane przeznaczone do 
wbudowania zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie.  
 
2.2. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z 
wymaganiami. Próbki Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Negatywny wynik tych kontroli spowoduje brak 
akceptacji (odrzucenie) Materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące warunki: 
• Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie przeprowadzania inspekcji. 
• Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń 
przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inżyniera.  
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, może zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie 
postanowieniami klauzuli 7.5 Warunków Kontraktu. 
 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu, gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza Terenem 
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z 
harmonogramem budowy. 
Urządzenia i Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na Teren Budowy nie wolno zwozić żadnych Materiałów dopóki 
nie będą spełnione następujące warunki: 
• Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków składowania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy; 
oraz 
• Teren, na którym Materiał i Urządzenia będą składowane jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inżyniera przy współudziale 
Zamawiającego. 
 
2.5. Kwalifikacje właściwości materiałów i urządzeń 
Każda partia Materiałów, wszystkie Urządzenia objęte Kontraktem muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera. 
Materiały i Urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż w dniu dostawy 
Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 
Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są 
reprezentatywne dla dostarczonych Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie mają stwierdzić, iż 
odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i 
norm, jak również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można 
zidentyfikować i przypisać im właściwe atesty. 
Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na Materiałach, Urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on 
polecić przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i 
Urządzeń do jakichkolwiek części Robót odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia testów i inspekcji Inżyniera. Wykonawca przedstawi na 
życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod 
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względem jakości dla materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy wykorzystane podczas prac będą równe 
pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim dokumentów związanych z Urządzeniami i 
Materiałami, które zostały wyprodukowane za granicą Polski. 
Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych 
standardów międzynarodowych i spełniające kryteria konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i 
Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą zgodność. Akceptacja takiego Urządzenia nie zwalnia 
Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie. 

2.6. Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 

Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało 
wyprodukowane za granicą Polski. DTR będą obejmować: 
a) Część rysunkową obejmującą: 

− schematy procesu i instalacji 
− kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 
− rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń z innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia 
− opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich części 
− założenia projektowe dla komponentów/jednostek Urządzeń/systemów 
− certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 
− obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 
− schemat połączeń elektrycznych 
− specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem 
b) Część instalacyjną obejmującą opis: 

− wymagań dotyczących instalacji 
− wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 
− zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 
c) Część obsługową obejmującą opis: 

− obsługi 
− konserwacji 
− naprawy 
DTR będą przedkładane Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń.  
Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub 
rozruchu Urządzeń. 

2.7. Znakowanie urządzeń, materiałów itp. 

Znakowanie urządzeń, materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. 
Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane techniczne i 
dane identyfikacyjne producenta. 
Ponadto należy urządzenia oznakować plakietkami informacyjnymi zgodnie z zapisem zawartym w pkt.1.7.2.2. 

2.8. Usługi specjalistów- pracowników producentów  

Za wszelkie usługi specjalistów będących pracownikami producentów świadczone podczas przeprowadzania robót płaci wykonawca. 

2.9. Obsługa serwisowa dostarczonych urządzeń 

Wymaga się, aby w okresie gwarancji serwis wszelkich zainstalowanych urządzeń technicznych w przypadku wystąpienia awarii przystąpił do jej 
usunięcia w terminach i na warunkach zgodnie z kartą gwarancyjną wymaganą kontraktem. 
 
3. SPRZĘT WYKONAWCY 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt Wykonawcy używany do Robót powinien być zgodny pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub w Programie, 
zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach Sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu wykonawcy będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, 
ST i wskazaniach Inżyniera 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 Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. dokumenty te zostaną dostarczone przed użyciem tego sprzętu. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem Sprzętu. Wybrany Sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków kontraktu, zostanie przez inżyniera zdyskwalifikowany 
i nie dopuszczony do robót. Wykonawca niezwłocznie usunie taki sprzęt z terenu budowy. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 
właściwości przewożonych materiałów oraz nie wpłynie na stan dróg (lądowych i wodnych). Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 
obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Przy transporcie wodnym środki pływające będą spełniać wymagania o dopuszczeniu do żeglugi. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach lądowych i wodnych 
oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca na własny koszt wykona prace związane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w przypadku zniszczenia drogi odtworzenie uzgodni z 
administratorem drogi i wszelkie prace z tym związane wykona na własny koszt. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową (w tym z dokumentacją opracowaną przez Wykonawcę, zgodnie z zapisami pkt. 1.7.16.), 
wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 
inżynier, poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, urządzeń i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
Materiałów, Urządzeń 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 inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi wykonawca. 
 
5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 
 
Geodezyjne wyznaczanie obiektów w terenie 
Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 
Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów 
Geodezyjnych. 
Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające 
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych obiektów, a w szczególności: 
• główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

• stałe punkty wysokościowe – repery.  

Czynności geodezyjne w toku budowy 
Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 
• geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

• wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność 
usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego wykonania obiektu.  
Wykonanie czynności geodezyjnych wykonawca prac geodezyjnych potwierdza wpisem do dziennika budowy lub montażu. Wykonawca prac 
geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego, 
zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub kontrolę wyznaczenia.  
 
Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy 
Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania 
aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub terenu. 
 
Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 
budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 
Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 
• do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

• kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Inżynier Kontraktu w imieniu Zamawiającego przekaże Wykonawcy 1 komplet Dokumentacji Projektowej przed przystąpieniem do robót, zgodnie z 
zapisami klauzuli 1.8 Warunków Kontraktu. 

5.4.  Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów, urządzeń i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi przez Wykonawcę: PZJ, 
Programem i Projektem organizacji budowy i robót. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć wszystkich szczegółów projektu i wykonawca winien to wziąć 
pod uwagę przy planowaniu budowy, realizując roboty czy kompletując dostawy sprzętu. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały i urządzenia będą zgodne z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości 
docelowe.  
Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiały i urządzenia 
lub roboty nie będą w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to takie materiały i urządzenia będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.  
W SIWZ mogą występować nazwy własne lub być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary, które podane są jako orientacyjne. 
Można dostarczyć elementy równoważne, spełniające wymagania opisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Natomiast wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi wykonawca.  

5.5. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 

 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób 
określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 
1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

• bezpieczeństwa konstrukcji, 

• bezpieczeństwa pożarowego, 

• bezpieczeństwa użytkowania, 

• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 

• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród,  

2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

• zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego 
wykorzystania tych czynników, 

• usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów,  

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego, 

4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby 
niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, 

7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską, 

8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej, 

9) poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi 
publicznej, 

10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na Terenie Budowy. 

5.6. Rozruch/uruchomienie Urządzeń technicznych, uruchomienie oprogramowań i systemów przesyłu danych  

W ramach Kontraktu Wykonawca Robót jest zobowiązany do przeprowadzenie rozruchu/uruchomienia Urządzeń technicznych zgodnie z 
wytycznymi producenta oraz Dokumentacji Projektowej i ST. Rozruch Urządzeń powinien odbywać się w obecności producenta lub jego 
przedstawiciela. 
Wykonawca w ramach Kontraktu uruchomi wszelkie oprogramowania i sprawdzi poprawność przesyłu danych poszczególnych układów  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.l. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
część ogólną opisującą: 
• organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
• organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
• bhp, 
• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych Robót, 
• wyposażenie w Sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badań), 
• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych 
wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 
 
część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i 
urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
• rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw Materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
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• sposób postępowania z Materiałami, Urządzeniami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
• dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria 
dopuszczalności i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń, itp.) 
PZJ musi być spójny z Projektem organizacji budowy i robót oraz Programem Robót. 
 
6.2. 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. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile 
kwestionowane Materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca - tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.  
Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w 
Programie Zapewnienia Jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów i Urządzeń. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót, prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów, Urządzeń i 
Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 
raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności Materiałów, Urządzeń i Robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 
1) Pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym, 

2) Projekty Wykonawcze, 

3) Dziennik budowy, 

4) Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

5) Dokumenty Wykonawcy, 

6) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.), 

7) Program Robót, 

8) Raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu załącznikami, 

9) Protokóły z prób, inspekcji, odbiorów, 

10) Dokumenty zapewnienia jakości, 

11) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze, 

12) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi, 

13) Protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

 
6.7. Dokumenty zapewnienia jakości 
Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych, testy itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg 
wymagań Systemu Zapewnienia Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć 
nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

 
6.8. Przechowywanie dokumentów budowy 
Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Wszystkie próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań Inżyniera powinny być 
przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, 
również na nośnikach elektronicznych. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru Robót 
Wykonawca Robót bedzie prowadził książkę obmiaru zgodnie z Kontraktem kl. 1. Książka obmiarów nie stanowi podstwy do zapłaty Wykonawcy 
służy jedynie do oceny zaawansowania Robót. 

Rozliczenie Robót zostanie dokonane na podstawie Raportu Rozliczeniowego Wykonawcy zgodnie z zapisami zawartymi w Kontrakcie.  
Kontrakt jest oparty na zryczałtowanych cenach za pełne wykonanie Robót objetych Kontraktem.  

Podstawą płatnosci jest Ryczałtowa Cena Kontraktowa (Cena Kontraktowa). Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 
dodatkowej zapłaty, poza przypadkami określonymi w Kontrakcie. 

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany do pomiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 
będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach odbiorowych. 
Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy z 
obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych Robót i obiektów oraz zamontowanych Urządzeń do czasu przejęcia przez Zamawiającego. 
Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie odpowiednie klauzule Warunków Kontraktu. 
Gotowość Robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera.  
Na etapie odbioru Robót zanikających i ulęgających zakryciu Wykonawca przy udziale Inżyniera udokumentuje te odbiory zdjęciami.  

Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• próby końcowe i odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi do celów wystawienia Świadectwa Przejęcia zgodnie z Kontraktem, 

• odbiorowi ostatecznemu po upływie okresu zgłaszania wad, przed wydaniem Świadectwa Wykonania. 

 
8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
Robót. Odbioru dokonuje Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera pisemnie. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 
• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność wykonanych Robót z Kontraktem, takich jak: raporty z 
prób, inspekcji i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności z projektem wykonanych Robót, 
oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla zaakceptowania Robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 
W protokóle odbioru Robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ 
na przyszłą eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych Robót: 
• zgodność wykonanych Robót z Dokumentacją Projektową, 

• rodzaj zastosowanych Materiałów, typ Urządzeń,  

• technologię wykonania Robót, 

• parametry techniczne wykonanych Robót, 

• wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i 
kartografii, potwierdzoną stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to odbiorów częściowych i odbioru 
całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  
Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 
Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do odbioru częściowego wszystkie Roboty, których Płatność ma 
dotyczyć. Odbiór zostanie przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da 
wynik pozytywny. 
Protokół odbioru Robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę 
wystąpienia wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio, Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru 
częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
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8.3. Odbiór końcowy 
 
8.3.1. Próby końcowe - Wymagania ogólne 
• Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 

• Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera następujących dokumentów dostarczonych przez 
Wykonawcę: 

a) Protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

b) Protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji, 

c) Dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów i Urządzeń: 

• dokumenty atestacyjne, 

• certyfikaty lub deklaracje zgodności, 

• świadectwa jakości, 

• atesty higieniczne, 

• gwarancje, 

• inne, 

• dokumentacje techniczno – ruchowe dostarczonych Urządzeń, 

• dokumenty potwierdzające prawidłowa pracę systemów przesyłu danych,  

• Wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 

• Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

• Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, 
Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany przepisami. 

• Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana 
przepisami prawa. Wykonawca poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

• Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać 
poświadczony przez wszystkich członków Komisji. 

• Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z 
Kontraktem, a w szczególności dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

• Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy poprzedniej. 

• Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z 
dopuszczalnymi wartościami tych parametrów określonymi w instrukcjach obsługi i DTR. Parametry dopuszczalne podane będą z wartościami 
tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie jako niepowodzenie próby. 

8.3.2. Zakres i etapy Prób Końcowych 

W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 
• Sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich zgodności z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami 
Kontraktu. 

• Wykonanie prób, badań i inspekcji, których przeprowadzenie w trakcie Prób Końcowych przewidziano w poszczególnych ST. 

8.3.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 
W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 
• protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób, inspekcji, 

• protokoły z pomiarów i regulacji urządzeń, 

• protokoły potwierdzające zgodność wykonanych Robót z Kontraktem i Dokumentacją Projektową, 

• protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

8.3.4. Odbiór Robót 

Odbiór Robót przeprowadza się po wykonaniu Próby Końcowej zgodnie z Warunkami Kontraktu przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 

8.3.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 
Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.3.4.2. 
Odbioru końcowego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz 
inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. Komisja odbierająca 
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roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie robót odbiorów, robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 
Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Warunkach Kontraktu. 

8.3.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi 
pomiarami powykonawczymi, zawierającą Dokumentację zawierającą wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ). 

2. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających. 

3. Protokoły odbiorów częściowych. 

4. Dzienniki Budowy (oryginały). 

5. Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały budowlane zostały dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

6. Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku. 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót, obiektów i sieci uzbrojenia terenu. 

9. Decyzje Pozwolenia na budowę. 

10. Wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją Robót. 

11. Wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych. 

12. Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR). 

13. Instrukcje eksploatacji obiektu. 

14. Poświadczenie przeprowadzonych szkoleń w zakresie urządzeń.  

15. Inne dokumenty wynikające z odpowiednich przepisów.  

16. Oświadczenie Kierownika Budowy o: 

• zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, 

• doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a także - w razie korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku 
lub lokalu, 

•  właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 
zagospodarowania. 
W przypadku, gdy według komisji, Roboty pod względem przygotowania formalnego i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, 
komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.4. Odbiór do celu wystawienia Świadectwa Przejęcia - Decyzja pozwolenia na użytkowanie 

Po wykonaniu Prób Końcowych Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów i przekazania ich 
Inżynierowi w celu uzyskania przez Inżyniera na rzecz Zamawiającego Decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu. Wykonawca 
wykonana wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. 
Wykonawca Robót zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Inżyniera o zawiadomieniu właściwych organów zgodnie z art. 56 Prawa 
Budowlanego o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania oraz dostarczenia stanowiska tych organów.  
Powyższe warunkuje wystąpienie o wydanie Świadectwa Przejęcia. Inżynier wystawi Świadectwo Przejęcia z dniem uzyskania informacji o wydaniu 
Decyzji pozwolenia na użytkowanie lub informacji o nie uzyskaniu tej Decyzji z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.  

8.5. Odbiór ostateczny 

Odbioru ostatecznego Robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz 
inne osoby powołane do udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami. 
Odbiór ostateczny dokonany będzie przed końcem okresu zgłaszania wad. 
Protokół z odbioru ostatecznego stanowi podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca przygotuje następujące dokumenty: 
• kontrakt, 

• protokoły odbioru końcowego obiektów i robót, 

• dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego każdego z obiektów (jeżeli były zgłoszone ), 
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• dokumenty dotyczące wad zgłoszonych w „okresie zgłaszania wad” oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 

• innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

Z odbioru komisja sporządzi protokół opracowany według wzoru ustalonego przez Inżyniera. 

5.6. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym 
lub ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów zostaną ustalone pomiędzy stronami i wpisane do protokołu 
odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane zgodnie z umową. 
Kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i 
odbioru Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo wymienione w Specyfikacjach Technicznych i w 
Wycenionym Wykazie Cen czy też nie. 
 
9.2. Cena Ryczałtowa 
Cena ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną pozycję w Wycenionym Wykazie Cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte daną pozycją. 
 
Cena ryczałtowa będzie obejmować w szczególności: 
• robociznę bezpośrednią oraz wszelkie koszty z nią związane, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na Teren Budowy,  

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na 
stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i 
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki 
dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

• koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do wykonania Robót Stałych i przeprowadzenia Prób Końcowych, 

• koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ, 

• koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie przewidziano odrębnych pozycji w Wycenionym Wykazie 
Cen, 

• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w 
okresie zgłaszania wad, 

• koszty uzyskania i utrzymania ubezpieczeń i gwarancji wymaganych Kontraktem, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami – do Ceny ryczałtowej nie należy wliczać podatku VAT. 

Cena ryczałtowa powinna zawierać roboty tymczasowe niezbędne do wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 
• koszt obsługi geodezyjnej, 

• koszt rekultywacji terenu, 

• koszt wywozu odpadów, 

• koszt wybudowania objazdów/ przejazdów i organizacji ruchu, 

• opłaty dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych, 

• koszt nadzoru właścicieli urządzeń, 

• koszt nadzoru geotechnicznego, 

• dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (bariery ochronne, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, itp.) dla Terenu Budowy, 

• eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

• pobór niezbędnych mediów z sieci i zrzut do kanalizacji, 

• demontaż zamontowanych Urządzeń Tymczasowych, 

• prace porządkowe. 

 
Cena ryczałtowa powinna zawierać prace towarzyszące niezbędne do wykonania obiektu objętego Kontraktem, w tym m.in.: 
• organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy, 
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• zapewnienie pełnej obsługi geodezyjnej podczas wykonawstwa Robót, 

• zabezpieczenie Terenu Budowy w porze dziennej i nocnej wraz z minimalizacją uciążliwości dla mieszkańców przyległych terenów, 

• zorganizowanie i wykonanie wszystkich zaplanowanych i niezaplanowanych dostaw materiałów oraz prac budowlano-montażowych 
i połączeniowych, które zakończone zostaną osiągnięciem założonych efektów inwestycyjnych, 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań, rozruchów i odbiorów oraz ewentualne uzupełnienie dokumentacji odbiorowej 
w trakcie trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakończeniu, 

• wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót, który zostanie uzgodniony oraz zatwierdzony przez instytucje zarządzające 
ruchem, 

• zmianę organizacji ruchu w czasie Robót na terenie przylegającym do Terenu Budowy, 

• ewentualny fakt braku możliwości składowania ziemi na odkład i związany z tym koszt wywozu ziemi oraz zorganizowanie placów 
składowych, 

• opłaty za nadzory pełnione przez właścicieli uzbrojenia oraz wszelkie opłaty wynikające ze współuczestnictwa instytucji, firm, itp. w procesie 
wykonawstwa robót, 

• wykonanie Dokumentacji wykonawczej, 

• wykonanie Dokumentacji powykonawczej łącznie z inwentaryzacją geodezyjną w wymaganym Prawem i przez Zamawiającego zakresie, 

• doprowadzenie Terenu Budowy do stanu pierwotnego lub zakładanego stanu w rozwiązaniach projektowych lub wynikającego z uzgodnień, 

• przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wykonanie wszystkich niezbędnych robót, 
które limitują uzyskanie tego pozwolenia,  

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST 
Z wyłączeniem elementów, dla których przewidziano odrębne pozycje w Wycenionym Wykazie Cen, spełnienie wymagań niniejszej ST nie podlega 
odrębnej zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w stawki ryczałtowe określone w Wycenionym Wykazie Cen. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz 
wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju 
lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub 
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 
proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę 
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zmiany nie 
zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 
 
10.2. Wykaz ważniejszych aktów prawnych 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386). 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881) 

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 00.100.1086) 

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229). 

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321). 

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2000r. nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229). 

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U.98.21.94). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz.U Nr 62 poz. 628). 

• Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627).  

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (D z.U.02.166.1360} wraz z aktami wykonawczymi. 

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96) 

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z 
późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690. 

• Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 
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• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań 
geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i 
innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.01.118.1263). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r., w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania 
odpadów (Dz. U. nr 37 poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 
2004 Nr 1 poz.2). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i 
urządzeń, w których dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U.03.80.725). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego 
stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71). 

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można 
przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o 
posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. Nr 120 poz. 1127). 

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

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, poz. 953). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek 
nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz.U. 04.198.2043). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 16 lipca 2002r w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. 
U. Nr 120 poz. 1021) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz.U.03.47.401). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń 
czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia 
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony 
przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz.U.98.55.362). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków 
(Dz. U. 99.74.836). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.03.121.1138). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę 
oraz dróg pożarowych (Dz.U.03.121.1139). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U.03.121.1137). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego, (DZ. U. Nr 120 poz. 1133). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, 
poz. 728). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku 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, poz. 637). 
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• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących 
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub 
do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763). 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz.U. 02.8.81). 

• Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 
96.19.231). 

• Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979r.). 

• Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych (Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 4.02.1992r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1988r.). 

• Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980r.). 

• Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979r.) 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
STB 01.00 

 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru  robót przygotowawczych 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  

                   „Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 

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

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 
przygotowawczych przewidzianych w obiekcie przetargowym. 
 
W budynku zlokalizowana jest obecnie kotłownia gazowa zasilająca budynek mieszkalny Grabowa 22A oraz budynek szkoły obok. 
W istniejącej kotłowni należy usunąć/ zdemontować większość urządzeń i instalacji, poza instalacją niewiadomego pochodzenia oraz 
instalacji zasilających budynek-Grabowa 22A. Demontażowi podlega praktycznie cała instalacja technologiczna istniejącej kotłowni.  
Zdemontować należy także istniejące kotły Paromat Triplex 345kW-2szt. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją 
Techniczną. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
Niniejsza STB obejmuje całość robót rozbiórkowych i robót wycinki drzew i krzewów jeśli wystąpią w ramach realizacji w/w obiektu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, 
pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY  
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 

2.2. Materiały podstawowe  
2.2.2. Roboty rozbiórkowe 

Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 
3. SPRZĘT 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.3.  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów 
planu bioz zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

4. TRANSPORT  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 4. Wszystkie materiały można przewozić 
środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, przepisami o ruchu drogowym 
oraz w sposób nie kolidujący  z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. 

4.2. Roboty rozbiórkowe  
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.5.  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem bioz. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy: 
▪ teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.1.1. Oznakowanie robót 
Oznakowanie, zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy dostosowywać 
do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót, tak aby odcinek jezdni wyłączonej z ruchu był jak najkrótszy, a jej 
zwężenie jak najmniejsze. 
Do wygrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane,  w zależności od rodzaju robót, również taśmy 
ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór drogowych umieszczonych w poprzek jezdni należy stosować od 
strony najazdu na zwężony przez roboty fragment jezdni tablice kierujące U53. 0znakowanie robót prowadzonych przy 
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wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim ostrzegać kierujących pojazdami o robotach i 
związanych z nimi utrudnieniami w ruchu. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 

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

6.2. Roboty rozbiórkowe 
Kontrola jakości robót rozbiórkowych obejmuje ich sprawdzenie przez Inspektora nadzoru  z dokumentacją techniczną.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.  

7.2. Jednostki obmiarowe 
7.2.1. Roboty rozbiórkowe 

1 m3  –  wywóz gruzu  
1 t – opłata za wysypisko 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 

8.2. Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym  z Inspektorem nadzoru.  

 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI  
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Podstawę płatności określa umowa na wykonanie prac budowlanych. 

 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
 

10.1. Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 

Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania 

⇒ WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
10.2. Dokumenty związane 

⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

⇒ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 ze zm.) - art. 83 ust. 1. 
⇒ Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i 

gatunków drzew (Dz. U. 2004 nr 228 poz. 2306)  
⇒ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 czerwca 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze 

środowiska (Dz. U. 2007 nr 106, poz. 723 ) 
⇒ Obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 16 października 2007 r. w sprawie stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów oraz 

kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M. P. 2007 nr 77 poz. 828) 
⇒ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 06 06 2007 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 2007 nr 106 poz. 723)  
⇒ Zarządzenie Prezydenta Poznania nr 875/2007/P z dnia 18-12-2007 r. 

 
 

UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STB 02.00. 

ROBOTY MURARSKIE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 
Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót murarskich 
przewidzianych w obiekcie przetargowym. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt. 5. Niniejsza STB obejmuje całość robót 
murarskich związanych  z realizacją w/w obiektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.2. 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Woda /wg PN-EN 1008:2004/ 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych: PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004,  a w szczególności: 
▪ nie zawierać domieszek organicznych,  
▪ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Cement  
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005  Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności.   
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, zawierający następujące dane: 
▪ nazwa wytwórni i miejscowości 
▪ masa worka z cementem 
▪ data wysyłki 
▪ oznaczenie 
▪ termin trwałości cementu. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz    z wynikami badań. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do zapraw musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 413-2:2006 Cement murarski -- Część 2: Metody 
badania. 
2.2.4. Wapno  
Wapno do zapraw spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003. 
2.2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne i cementowe 
Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz  z  normą PN-B-10104:2005. 
Surowce powinny mieć właściwości zapewniające, że wyrób końcowy będzie zgodny z wymaganiami norm PN-EN 998-2:2004, PN-EN 998-
2:2004/Ap1:2008. 
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek,  cement - wapno – piasek, są następujące: 
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4  
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6  
▪ zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4  
▪ zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą  PN-EN 
197-1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych 
fabryczne.  
Do murów grubych stosować zaprawy cementowo – wapienne klasy 1.0 Mpa.  
Do ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo – wapienne klasy 3.0 MPa.  
Do ścianek działowych 6.5 cm., zaprawy cementowe klasy 5.0 MPa. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna              i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
Właściwości stwardniałej zaprawy:  
Dla zapraw murarskich według projektu wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta. Producent może deklarować klasę 
wytrzymałości na ściskanie zgodnie z tabelą. Klasa wytrzymałości na ściskanie jest oznaczana literą M i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, 
że wytrzymałość na ściskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.  
Klasy zaprawy  

Klasa M1 M2,5 M5 M10 M15 M20 Md 
Wytrzymałość na ściskanie 
[N/mm2] 

1 2,5 5 10 15 20 d 

d jest wytrzymałością na ściskanie deklarowaną przez producenta większą, niż 25 N/mm2. 
 
Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1 300 kg/m3.  
2.2.6. Zaprawa klejowa do bloczków  
Zastosowanie: 
Zaprawa do klejenia bloczków z betonu komórkowego. Dzięki swym parametrom technicznym pozwala na przyśpieszenie prac murarskich na 
budowie. Dzięki zastąpieniu tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostków termicznych, co niewątpliwie wpływa korzystnie na 
współczynnik przewodności cieplnej ściany.  
Przygotowanie zaprawy: 
Zawartość worka należy zmieszać z około 5,5 litrami czystej wody mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania  jednolitej mieszanki - następnie 
należy odczekać 10 minut i ponownie zmieszać zaprawę. W takiej formie zaprawa jest gotowa do użycia około 4 h.  
Sposób użycia: 
Zaprawę należy nanosić ząbkowaną pacą na poziomą płaszczyznę przyklejonych już bloczków, następnie należy ułożyć bloczek i docisnąć go tak, 
aby szerokość  
spoiny nie była większa niż 10 mm i nie zmniejsza niż 2 mm  

Zużycie: Właściwości techniczne 
Grubość ściany Grubość warstwy 5 mm Worek 25 kg Proporcje: 5,5l wody na 25 kg zaprawy 

Temperatura podczas prac: +5 do 25 oC 
Czas zużycia gotowej zaprawy: ok. 4 godz. 
Czas obróbki zaprawy: 10 min. 
Spoinowanie po 1-2 dniach 

12 cm 6 kg 4,20 m2 
18 cm 9 kg 2,80 m2 
24 cm 12 kg 2,10 m2 
30 cm 15 kg 1,66 m2 
36 cm 18 kg 1,40 m2 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
4.2. Transport materiałów 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z 
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. 
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami  i zamoknięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót 
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. 
5.2. Zasady wykonania robót 
▪ Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową. 
▪ Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i Polskim Normom oraz wymaganiami 
omówionymi w pkt. 2. 
▪ Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz elementy porowate suche 
należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
▪ Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem 
zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 
▪ W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
▪ Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie 
należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
▪ Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
▪ Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
▪ Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
▪ Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
▪ W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych /np. przez przykrycie folią lub papą/. Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy 
sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
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5.2.1. Mury z bloczków  
Ściany wewnętrzne – konstrukcyjne i działowe  
Na ściany konstrukcyjne są przeznaczone elementy, które mają taką samą wytrzymałość jak te, z których muruje się warstwę nośną ściany 
zewnętrznej. Z betonu wybiera się bloczki grubości 24 cm z gładkimi lub profilowanymi bokami.  
Ściany działowe maja zazwyczaj grubość 11,5 cm i są wymurowane z bloczków o gładkich bokach. Jednak nie mają zbyt dobrej izolacyjności 
akustycznej.  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Kontrola jakości wykonania robót murarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
6.2. Kontrola jako ści robót  
6.2.1. Materiały murowe 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
▪ Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i wymaganiami  stawianymi w dokumentacji technicznej. 
▪ Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
− wymiarów i kształtu cegły, 
− liczby szczerb i pęknięć, 
− odporność na uderzenia, 
− przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i 
odporności na działanie mrozu). 
6.2.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
6.2.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli: 

Rodzaje odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury nie 

spoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia 
- na 1 m długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wysokości kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 
30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach: 
do 100 cm                szerokość 
                                 wysokość 
ponad 100 cm           szerokość 
                                 wysokość         

 
 

 + 6 –  3 
+15 –  1 
+10 –  5 
 +15 – 10 

 
 

+6 – 3 
+15 –10  
+10 – 5 
+15 –10 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót 
murarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z przedmiarem robót. 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami  obmiarowymi są: 
1 m2  - powierzchni wymurowanych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
8.2. Odbiór robót  
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów wyrywkowych zgodności wykonania 
murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
▪ zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, 
▪ grubość murów, 
▪ wymiary otworów okiennych i drzwiowych, 
▪ pionowość powierzchni i krawędzi, 
▪ poziomość warstw cegieł, 
▪ grubość spoin i ich wypełnienie, 



Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w P-niu 

 

  25

▪ zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji pozycji przedmiaru 
robót. 
Podstawę płatności określa umowa na wykonanie prac budowlanych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
10.1. Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
⇒ PN-EN 771-1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne. 
⇒ PN-EN 771-2:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 2: Elementy murowe silikatowe.  
⇒ PN-EN 771-3:2005 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwykłymi 
i lekkimi). 
⇒ PN-EN 771-3:2005/A1:2006 Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami 
zwykłymi i lekkimi). 
⇒ PN-EN 1364-1:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 1: Ściany. 
⇒ PN-EN:1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań. 
⇒ PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie materiałowym. 
⇒ PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska. 
⇒ PN-EN 998-2:2004/Ap1:2008 Wymagania dotyczące zapraw do murów -- Część 2: Zaprawa murarska. 
⇒ PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
⇒ PN-EN 197-2:2002  Cement Część 2: Ocena zgodności.   
⇒ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 413-1:2005 Cement murarski Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
⇒  PN-EN 413-2:2006 Cement murarski. Część 2: Metody badania. 
⇒ PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
⇒ PN-EN 196-7:1997 Metody badania cementu. Sposoby pobierania i przygotowania próbek cementu.  
⇒ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej             z procesów produkcji betonu. 
⇒ PN-B-30010:1990 Cement portlandzki biały. 
⇒ PN-B-30010:1990/Az3:2002 Cement portlandzki biały (Zmiana Az3).  
⇒ PN-B-30010/A2:1997 Cement portlandzki biały. (Zmiana A2).   
⇒ PN-B-30010/A1:1996 Cement portlandzki biały. (Zmiana A1).  
⇒ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒ PN-EN 459-2:2003 Wapno budowlane Część 2: Metody badań. 
⇒ PN-EN 459-3:2003 Wapno budowlane. Część 3: Ocena zgodności.  
⇒ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
⇒ PN-EN 13055-1:2003 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
⇒ PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy.  
⇒ PN-EN 13055-1:2003/AC:2004 Kruszywa lekkie Część 1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.  
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
⇒ PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒ WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
10.2. Dokumenty związane 
⇒ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się 
od właściwości podanych w Polskiej Normie. 
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 
 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STB 03.00 

TYNKI  I OKŁADZINY ŚCIENNE 
 
1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich, 
okładzin ściennych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 
Zakres stosowania specyfikacji  

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót tynkarskich i 
okładzin ściennych  przewidziane w obiekcie przetargowym. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt. 5. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami  i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Oferta winna zawierać wszystkie materiały zgodnie z dyspozycją projektową i materiały te winny być wbudowane wg systemu producenta 
kompleksowo.  
2.2. Zaprawy tynkarskie 
Zaprawy tynkarskie spełniające wymagania norm:  PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-1:2004/AC:2006. 
2.2.1. Woda /zgodnie z  PN-EN 1008:2004/ 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Piasek /zgodnie z  PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004/ 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
▪ nie zawierać domieszek organicznych,  
▪ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  
- piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
- piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
- piasek gruboziarnisty 1,0-2,0. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  o prześwicie 0,5 mm. 
2.2.3. Cement /zgodnie z  PN-EN 197-1:2002, PN-EN 197-1:2002/A1:2005, PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U)/, wapno /wg PN-EN 459-
1:2003/ 
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek,  cement - wapno – piasek, są następujące: 
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M10 - 1:0,5:4  
▪ zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1:6  
▪ zaprawa cementowa klasy M10 - 1:0:4  
▪ zaprawa cementowa klasy M5 - nie podaje się. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 /zgodnie z normą  PN-EN 
197-1:2002/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek przygotowanych 
fabryczne.  
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone    w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 
niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna         i zanieczyszczeń obcych.  
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
2.2.4. Gotowe masy tynkarskie /zgodnie z  PN-EN 998-1:2004,PN-EN 998-1:2004/AC:2006/ 
2.2.5 Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 
Zastosowanym materiałem na okładziny są płytki ceramiczne w kolorach i typach wg wytycznych projektowych. 
Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą powierzchnię licową, a stronę montażową – 
chropawą, żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna przekraczać 14%. 
Do mocowania okładzin będą stosowane zaprawy cementowe i kleje. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
3.2. Montaż okładzin ściennych 
Do układania, klejenia okładzin ściennych  stosować jedynie sprzęt zgodny  z przyjętą przez producenta technologią montażu. 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
4.2. Wymagania dotyczące transportu 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, 
transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z 
wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. 
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót 
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planie BiOZ. 
5.2. Zasady wykonania robót tynkarskich 
Roboty tynkarskie wykonywać zgodnie z przepisami norm:  
PN-EN 998-1:2004, PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.. 
▪ Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C, pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury  
poniżej 0°C. 
▪ W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, 
zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 
▪ Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
▪ W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, 
zwilżane wodą. 
Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych: 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji 
tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Tynki jednowarstwowe podkładowe 
Przy wykonywaniu tynków wymagane jest przestrzeganie następujących zasad : 
▪ Zakładane grubości tynków z wybranej fabrycznie przygotowanej mieszanki muszą być zgodne z zaleceniami jej producenta. 
▪ Podłoże powinno być uprzednio przygotowane tak, aby został uzyskany efekt trwałego i silnego związania z nim. 
▪ Obowiązujące są procedury wykonawcze zawarte we wskazówkach dotyczących obróbki, pochodzące od producenta. 
▪ Nie należy dopuszczać do powstawania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi ( listwy prowadzące, narożnikowe). 
▪ Elementy wpuszczane w tynk należy osadzić równomiernie na całym obwodzie 
▪ Należy stosować odpowiednie łaty odcinające w miejscach niezbędnych ( np. otwory drzwiowe pod ościeżnice obejmujące). 
▪ Jednowarstwowe tynki gipsowe gładkie (wewnętrzne) należy nanosić na odpowiednio przygotowane podłoże tynkarskie w taki sposób, aby w 
efekcie otrzymać jednolitą, gładką powierzchnię. 
▪ Nałożony, ściągnięty, lekko stwardniały tynk powinien być skrapiany równomiernie wodą, a następnie „szlamowany” przy użyciu pacy z gąbką. 
▪ W przypadku powstania pęcherzyków powietrza, należy je ściąć pacą,  powstałe niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 
▪ W przypadku tynków jednowarstwowych zawierających gips należy przestrzegać metody „mokre na mokre”, np. przy zbrojeniu siatką. 
▪ W przypadku tynków podkładowych lekkich na bazie cementowo – wapiennej należy stosować procedury wykonawcze takie, jak w przypadku 
normalnych tynków cementowo – wapiennych. 
▪ Przy nakładaniu ręcznym lekkich tynków podkładowych należy stosować obrzutkę wstępną. 
▪ W zależności od wymagań należy stosować na całej powierzchni zbrojenie przy użyciu siatki. 
Tynki wykończeniowe /drobnoziarniste/ 
W przypadku zastosowania tynku cienkowarstwowego jako wykończenia na tynkach ocieplających, konieczne jest wykonanie warstwy wyrównującej 
lub pośredniej. Minimalny czas przerwy technologicznej wynosi 3 tygodnie dla tynków  wykończeniowych. Istotnym czynnikiem wpływającym na 
przerwę technologiczną jest wietrzenie pomieszczeń tynkowanych. Po wykonaniu tynków wewnętrznych należy zapewnić dobrą wentylację 
pomieszczeń. Konieczne jest przestrzeganie temperatur przy obróbce warstw wierzchnich. 
Gruntowanie  
Podstawowe wymagania dotyczące podłoża:   
▪ Podłoże musi być nośne, stabilne, równe, równomiernie ssące.  
▪ Można stosować na systemach ociepleniowych, cementowo-wapiennych tynkach podkładowych, podłożach betonowych.  
▪ Dobrym podłożem są tynki cementowo-wapienne. Podłoże musi być dobrze wyschnięte i związane. 
Podstawowe zasady wykonawcze:  
▪ Suchą zaprawę należy mieszać z czystą wodą, zawsze mieszać zawartość kilku worków. Zawartość każdego worka mieszać z taką samą ilością 
wody i w tym samym czasie ok. 5-6 min. Ilość wody zarobowej musi być stała i wynosi, zależnie od warunków, 5-6,5 litrów na worek 25 kg. Przy 
mieszaniu ręcznym dodawać stopniowo wodę do osiągnięcia odpowiedniej konsystencji. Tynki podkładowe należy zagruntować płynem tego samego 
producenta, co najmniej 12 godzin przed nakładaniem tynku. Naciągać pacą ze stali nierdzewnej               i zacierać pacą z PCV. Pacę do zacierania 
należy co pewien czas oczyścić szpachelką. Ułatwi to uzyskanie regularnej faktury tynku. Nie należy myć pacy wodą i kontynuować pracy mokrym 
narzędziem, gdyż może to być przyczyną plam o innym odcieniu. 
▪ Zacierać naokoło lub posuwiście zależnie od faktury i żądanego efektu. Końcowy efekt zależy od regularności przyjętego sposobu zacierania, 
przyjęcia jednakowego momentu rozpoczęcia zacierania nałożonej zaprawy (zależnie od warunków atmosferycznych) oraz stosowania tych samych 
narzędzi o odpowiedniej twardości (paca PCV). Przygotowaną masę należy zużyć w ciągu ok. 1,5 godz. 
▪ W trakcie nakładania i wiązania tynku temperatura podłoża i otoczenia nie może być niższa niż +5 °C, ani wyższa niż +25 °C. Wykonywaną 
wyprawę należy chronić przed bezpośrednim działaniem słońca i deszczu aż do pełnego związania tynku. Temperatura powietrza nie powinna spadać 
poniżej 0°C przynajmniej przez 5 dni od nałożenia tynku.  
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5.3. Okładziny ścienne  
Wymagania przy wykonaniu okładzin zostały opisane w PN-EN 178:1998  „Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe.” 
Do układania okładzin można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Podłoże pod okładziny powinno być równe i gładkie. 
Temperatura powietrza przy mocowaniu okładzin nie powinna być mniejsza niż 5ºC. 
Bezpośrednio przed wykonywaniem robót podłoże powinno zostać oczyszczone z brudu i kurzu. Nie powinno być porysowane ani mieć złuszczonej 
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 ich 
ułożenie na ścianie. 
 
5.3.1. Okładzina wewnętrzna z płytek ceramicznych. 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. Ściany powinny być czyste i odkurzone, 
a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową, ściany z płyt gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Płytki zostaną 
ułożone do wysokości wg wskazań projektowych. Układanie płytek rozpoczyna się od wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek 
powinno być symetryczne względem otworów drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie zaczyna się 
od najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość 
spoin powinna wynosić 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć listewkami np. aluminiowymi w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. 
Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po stwardnieniu zmyć. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
Tolerancje wykonywanych tynków  zgodnie z normą  PN-EN 998-1:2004. 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na : 
▪ zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót 
▪ stosowanie materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie 
▪ przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich  
▪ przygotowanie podłoży  
▪ przyczepność tynku do podłoża  
▪ mrozoodporność tynków  
▪ grubość tynków  
▪ wygląd powierzchni otynkowanych  
▪ wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, wykwity, zacieki  
▪ prawidłowość wykonania  powierzchni i krawędzi tynków  
▪ wykończenie tynków na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych  
▪ wykończenie nadproży i obrzeży tynków  
▪ grubość tynków pocienionych nie powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8 mm od normatywnej. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
7.2. Obmiar robót 
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót tynkarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z 
przedmiarem robót. 
Jednostki obmiarowe: 
Jednostkami obmiarowymi  są:  
1 m2  - powierzchni tynkowanych, okładzin ściennych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
8.2. Zasady odbioru robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym  z Inspektorem nadzoru. 
8.2.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
8.2.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
▪ pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm  w pomieszczeniu, 
▪ poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki 
itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
▪ wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających  z podłoża, pilśni itp., 
▪ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 
8.2.3. Ocena otynkowanej powierzchni 
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Niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne w normalnym oświetleniu. Nie 
dopuszcza się oceniania tynku  w świetle smugowym. 
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego do zacierania, lecz pod warunkiem 
nakładania go na całej powierzchni. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Podstawę płatności określa umowa na wykonanie prac budowlanych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
10.1. Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
⇒ PN-EN 1015:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowywanie próbek zapraw do badań. 
⇒ PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
⇒ PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska. 
⇒ PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-1:2002/A3:2007 (U) Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku. 
⇒ PN-EN 197-2:2002 Cement - Część 2: Ocena zgodności. 
⇒ PN-EN 197-4:2005 Cement - Część 4: Skład 
⇒ PN-EN 413-1:2005 Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności. 
⇒ PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.  
⇒ PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 
⇒ PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
⇒ PN-EN 13139:2003/AC:2004 Kruszywa do zaprawy. 
⇒ PN-EN 13658-1:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 1: Tynkowanie wewnątrz pomieszczeń. 
⇒ PN-EN 13658-2:2005 (U) Listwy metalowe i obrzeża. Definicje, wymagania i metody badań. Część 2: Tynkowanie zewnętrzne. 
⇒ PN-EN 13496:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie właściwości mechanicznych siatek z włókna szklanego. 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
⇒ PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒ WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
10.2. Inne dokumenty 
⇒ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się 
od właściwości podanych w Polskiej Normie. 
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 

 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STB 04.00 

STOLARKA, ŚLUSARKA  
 
1.PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru robót montażu stolarki drzwiowej oraz 
robót ślusarskich przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 
Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót montażu stolarki 
budowlanej  i ślusarki  przewidzianej w obiekcie przetargowym. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 
 
Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami, wytycznymi i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt.5. Niniejsza STB obejmuje całość robót 
ślusarskich  związanych z realizacją w/w zadania. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Oferta winna zawierać wszystkie materiały zgodnie z dyspozycją projektową i materiały te winny być wbudowane wg systemu producenta 
kompleksowo ze wszystkimi zamkami, samozamykaczami, klamkami, uchwytami, innymi okuciami itp. 
 
 Okucia 
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie z dokumentacją, spełniające wymagania 
normy PN-B-94000:1975. 
 Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
▪ jakość materiałów 
▪ zgodność z projektem 
▪ zgodność z atestem wytwórni 
▪ jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji 
▪ jakość powłok antykorozyjnych. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych w czasie transportu uszkodzeń potwierdza Inspektor nadzoru 
wpisem do dziennika budowy. 
 
3.SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Wymagania dotyczące sprzętu 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu BiOZ 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4.TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Wymagania dotyczące transportu 
Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi 
przepisami obowiązującymi na terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami         i 
utratą stateczności. Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót 
budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ. 
Zasady wykonania robót 
▪ Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów do ścian oraz jakość dostarczonych elementów do 
wbudowania. 
▪ Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
▪ Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
▪ Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
▪ Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą, tak aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie 
lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
▪ Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
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▪ Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C.  
▪ Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Osadzenie ślusarki metalowej 
Składowanie i przechowywanie ślusarki powinno być zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych na elementy budowlane i materiały. 
Przy odbiorze jakościowym ślusarki należy sprawdzić jej podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki zgodności z normami. 
W wyrobach ślusarskich dopuszczalne tolerancje w zakresie prostoliniowości i płaskości wyrobów, okrągłości w stosunku do średnicy nominalnej, 
równoległości i prostopadłości elementów, współosiowości, symetrii i przecinania się osi, odchyłki powierzchni licowej wyrobu nie powinny być 
większe niż określone w normie. 
Wytyczne wbudowania i uszczelniania elementów metalowych: 
▪ Warunkiem prawidłowego wbudowania elementów i segmentów metalowych jest sprawdzenie, czy pomiędzy wymiarami elementów 
metalowych  ,  a wymiarami otworu, w które mają być wbudowane nie są większe różnice niż dopuszczalne odchyłki wymiarowe. 
▪ Elementy metalowe należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania przez zaprawę budowlaną w której osadzono kotwy 
wymaganej wytrzymałości na ściskanie min.5 Mpa 
▪ Materiał wypełniający - przeszklenie oraz panele alucobond  należy osadzić w sposób trwały i pewny. 
▪ Ślusarka przed malowaniem wymaga 2 stopnia czystości. 
▪ Zastosowane wyroby antykorozyjne muszą być zgodne z obowiązującymi normami lub posiadać świadectwo ITB i atest PZH. 
▪ Przy wykonywaniu powłok należy się stosować do instrukcji producenta wyrobu. 
 
Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 
▪ przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów 
▪ przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów pomocniczych. 
Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1:2006.  
▪ sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic. 
▪ zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 
▪ ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki. 
▪ wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą. 
▪ silikonowanie złączy, 
▪ usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
▪ osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych. 
▪ montaż parapetów. 
Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które 
mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 
których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je oczyścić i 
naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku.  
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe wbudowane należy zabezpieczyć przed 
przesunięciem się, aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy 
należy dostosować do spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą 
desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone przez podklinowanie     i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic 
należy odgiąć do poziomego położenia tak. aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy  w ościeżnicach powinny być tak umieszczone, aby ich odstęp od 
progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie  przekraczał 800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z 
uwzględnieniem głębokości wpuszczenia ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową, należy pozostawić szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu 
robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od 
pionu, aby móc zawczasu poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycieki zaprawy murarskiej jeszcze nie stężonej. Końcową fazę osadzania 
ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu 
okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu  i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod 
względem termicznym. Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych: 
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Należy wykuć w pionowych powierzchniach ościeży bruzdy 
dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w 
odległości nie większe niż 1,0m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na piance montażowej lub silikonie. 
Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą  okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet 
należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Uwaga ! Przy stolarce drzwiowej należy wykonać ościeżnice drewniane regulowane 
Montaż ślusarki 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić 
▪ rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów 
▪ wymiary gotowego wyrobu 
▪ prawidłowość wykonanych połączeń 
▪ powłoki malarskie 
Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN- 8841-11:1965 Roboty ślusarskie budowlane. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze.: 
▪ sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki 
▪ sprawdzenie wymiarów na budowie 
▪ zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu 
▪ wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
▪ wykonanie otworów kotwiących 
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▪ montaż i kotwienie ślusarki 
▪ naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
▪ usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 
Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim 
oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny 
być zabezpieczone w wytwórni powłoką antykorozyjną i pomalowane proszkowo. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów i całości w każdej fazie. Przy montażu 
należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie uszkadzanie elementów składowych. 
Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracowników. 
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób postronnych. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Zasady kontroli jakości robót  
Kontrola jakości robót ślusarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami podanymi w 
punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta 
stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie: 
▪ wymiarów,  
▪ wykończenia powierzchni,  
▪ zabezpieczenia antykorozyjnego,  
▪ połączeń konstrukcyjnych,  
▪ prawidłowego działania części ruchomych. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania 
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. 
Stolarka budowlana 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej  i stalowej powinien być zgodny z PN-EN 14351-1:2006.  
W szczególności powinna być oceniane: 
▪ jakość materiałów z których stolarka została wykonana. 
▪ prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
▪ sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 
▪ pion i poziom zamontowanej stolarki, 
▪ wodoszczelność przegród. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
▪ 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
▪ 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
▪ 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań kontrolnych Inspektora nadzoru. 
Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone 
materiały posiadają wymagane atesty. Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien i drzwi. 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Obmiar robót 
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót montażu elementów stalowych przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w 
zgodności  z przedmiarem robót.. 
Jednostki obmiarowe 
Jednostkami  obmiarowymi są: 

1 m2 – montaż stolarki drzwiowej 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez 
Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez 
hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru.  
Odbiór robót 
Odbiór materiałów  na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony każdy element lub partia materiału. 
Atest powinien zawierać: 
 znak wytwórcy 
 profil 
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 gatunek stali, aluminium i miedzi 
 numer wyrobu lub partii 
 znak obróbki cieplnej. 
Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane  w punktach 5 i 6. 
Należy go wykonać przed i po wbudowaniu i wykończeniu elementów ślusarskich. 
Przed wbudowaniem należy sprawdzić: 
 wymiary elementów i ich części składowych 
 wymiary gotowego elementu i jego kształt 
 prawidłowość wykonania połączeń ( przekroje, długość, rozmieszczenie spawów, śrub) oraz rozstaw otworów na śruby, średnice otworów oraz 

sprawność działania części ruchomych 
 wielkość luzów pomiędzy ruchomymi elementami składowymi 
 dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach 
 oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń 
 zabezpieczenie wyrobu przed korozją 
 zgodność z dokumentacją techniczną. 
Po wbudowaniu i wykończeniu elementów ślusarskich należy sprawdzić: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej 
 dokładność uszczelnienia między profilami lub profilem a podstawą 
 prawidłowość działania elementów ruchomych  
 zgodność wbudowanego elementu z projektem. 
Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarskiego należy przedłożyć następujące wyniki: 
 badanie materiałów użytych do wykonania wyrobu ("Zaświadczenie o jakości") wystawione przez producenta oraz zaświadczenie wykonawcy z 

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

 badanie gotowego wyrobu (przy odbiorze każdej partii elementów) tj. sprawdzenie, wymiarów, wykończenia powierzchni,  
 zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelność ( na powłoce niedopuszczalne są pęcherze, 

odpryski, łuszczenia lub pęknięcia) 
 rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania połączeń konstrukcyjnych. 
Z w/w sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, w którym powinna być podana ocena jakości wykonanego wyrobu prawidłowość osadzania  i 
zamocowania wyrobów. 
Do odbioru jakości wbudowania należy przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną danego rodzaju robót i wyniki sprawdzeń gotowych 
elementów.  
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 
 zachowanie równoległości, pionowości i spoziomowania 
 rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów 
 uszczelnienie przestrzeni między podstawami i wbudowanymi elementami pod względem cieplnym i przed przenikaniem wody opadowej 
 stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów za zgodność z dokumentacją i warunkami technicznymi wykonania 
 prawidłowość działania części ruchomych elementu 
 szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element. 
Obróbki blacharskie 

▪ sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 
▪ sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian 
▪ sprawdzenie szczelności połączeń. 

 
Odbiór stolarki budowlanej 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 14351-1:2006.  
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 
 zgodność z dokumentacją techniczną. 
 rodzaj zastosowanych materiałów, 
 prawidłowość montażu. 
 pion i poziom zamontowanej stolarki, 
 pion i poziom zamontowanego parapetu. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości 
elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 
 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 
 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Instrukcje producenta. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Podstawę płatności określa umowa na wykonanie prac budowlanych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
⇒ PN-EN ISO 1101:2006 Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS). Tolerowanie geometryczne. Tolerancje kształtu, kierunku, położenia i bicia. 
⇒ PN-EN 515:1996 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia stanów. 
⇒ PN-H-92203:1994 Stal. Blachy uniwersalne. Wymiary. 
⇒ PN-EN 10088-2:2007 Stale odporne na korozję. Część 2: Warunki techniczne dostawy blach i taśm ze stali nierdzewnych ogólnego 
przeznaczenia. 
⇒ PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, taśmy i płyty. Tolerancje kształtu i wymiarów wyrobów walcowanych na zimno. 
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⇒ PN-EN 14351-1:2006. Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne. Część 1: Okna i drzwi zewnętrzne bez właściwości 
dotyczących odporności ogniowej i/lub dymoszczelności.  
⇒ PN-EN 14351-1:2006 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania dla stolarki okiennej i drzwiowej 
⇒ PN-EN 13501-2:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej.  
⇒ PN-EN 13501-2:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań 
odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej (oryg.)  
⇒ PN-EN 13501-1:2007 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 
na ogień.  
⇒ PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji 
na ogień (oryg.). 
⇒ PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków -- Metoda badania odporności ogniowej elementów budynków. 
⇒ PN-B-94000:1975 Okucia budowlane – Podział. 
⇒ PN-EN 12150-1:2002 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkło sodowo-wapniowo- krzemianowe. Część 1: Definicje i 
opis. 
⇒ PN-EN 14179-1:2008 Szkło w budownictwie. Termicznie hartowane, wygrzewane, bezpieczne szkło sodowo-wapniowo-krzemianowe. Część 1: 
Definicja i opis (oryg.). 
⇒ PN-EN ISO 1461:2000  Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie jednostkowe). Wymagania i badania. 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
⇒ PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
⇒ Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia 
jakości. 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒ WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
Dokumenty związane 
⇒ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się 
od właściwości podanych w Polskiej Normie. 
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych. 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STB 05.00 

ROBOTY MALARSKIE 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania wykonania i odbioru robót malarskich, przewidzianych do 
wykonania   w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności, umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót malarskich 
przewidzianych w obiekcie przetargowym. 
W zakres tych robót wchodzą: 
- prace malarskie wszystkich konstrukcji stalowych 
- przygotowanie i pomalowanie ścian farbami jak w dokumentacji projektowej 
 
Prace malarskie wykonywać na powierzchniach odpowiednio przygotowanych i zagruntowanych wg. zaleceń producenta farb. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji projektowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  pkt. 5.  
Niniejsza STB obejmuje całość robót malarskich związanych  z realizacją w/w obiektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami 
i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
2.2. Wymagania dotyczące materiałów 
2.2.1. Woda /zgodnie z PN-EN 1008:2004/ 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2.2. Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, 
tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. Wapno budowlane godne z wymogami normy PN-EN 459-1:2003. 
2.2.3. Rozcieńczalniki 
W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
▪ wodę – do farb wapiennych, akrylowych. 
▪ terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 
▪ inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy 
techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz  z zakresem ich stosowania. 
2.2.4. Farby budowlane gotowe – wymagania ogólne 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007  nr 11 poz. 71 i 72) w sprawie wymagań dotyczących 
ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach 
i lakierach oraz  w preparatach do odnawiania pojazdów, farby przeznaczone dla budownictwa zostały oznaczone kategorią A. Podstawą prawną 
wydania niniejszego rozporządzenia jest art. 169 ust. 1 Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm.). 
Rozporządzenie dotyczy określonej grupy produktów tj. farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków, ich elementów 
wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalności i 
ochrony, z wyłączeniem farb, lakierów w aerozolu. Wyłączeniu spod wymagań tego rozporządzenia podlegają także wyroby używane wyłącznie w 
instalacjach, w których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych.  
 
- Np. lateksowe farby zmywalne (lub co najmniej równoważne)wg wymagań projektowych i zaleceń Inwestora : 
 
2.2.5. Środki gruntuj ące 
▪ Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna 
lakiernicza). 
▪ Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3–
5%. 
▪ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia 
nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
Środki gruntujące niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB dopuszczenia do stosowania                              
w budownictwie oraz atestów higienicznych dopuszczających wyrób do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
2.2.6. Masy wygładzające 
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Do naprawy i wygładzania podłoża mogą być stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki 
gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Szpachlówki gipsowe  powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN-EN 13279-1:2007  lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
 
2.2.7. Zabezpieczenie konstrukcji 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie systemowych zestawów malarskich 
zgodnych                      z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną ITB do tego typu zastosowań. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci powłok malarskich są: 
▪ Materiały do przygotowania powierzchni 
Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz 
być zgodne   z normami: PN-EN ISO 8504-1:2002, PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 
▪ Farby 
Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z 
normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001.  
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej STB. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami: 
- farbą podkładową epoksydową dwuskładnikową - grub. 30 µm 
- farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 µm. 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z kartami technologicznymi przyjętych zestawów malarskich. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
3.2. Wymagania dotyczące sprzętu 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego zalecanego przez producenta wybranego przez Wykonawcę, gwarantującego poprawne 
wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane  i 
niedopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych.  
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący   z wewnętrznymi przepisami 
obowiązującymi na terenie obiektu. 
 
4.2. Transport materiałów 
Materiały malarskie mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu dobranymi przez Wykonawcę, nie wpływającymi niekorzystnie na 
właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Farby należy 
przewozić w szczelnie zamkniętych pojemnikach  w temperaturze zalecanej przez producenta. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych robót 
budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych oraz planem BiOZ.                                                                                                                                                         
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego 
obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
▪ całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury   i urządzeń sanitarnych), 
▪ całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
▪ całkowitym ułożeniu posadzek, 
▪ usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
5.1.1. Przygotowanie podłoży 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. 
Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i 
ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
▪ powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie   z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby 
podkładowej. 
▪ Podłoże pod farby emulsyjne powinno być mocne,  suche, bez kurzu  i zatłuszczeń. 
▪ Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 tygodniach, tzw. „suche tynki” po 
wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu. Szorstki tynk wapienno-cementowy zaleca się wygładzić szpachlówką . 
▪ Nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze powłoki zaleca się pomalować emulsją podkładową gruntującą. 
▪ Stare powłoki farb klejowych należy usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku. 
▪ Stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża należy usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć wodą z dodatkiem detergentów. 
▪ Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia. 
▪ Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować 
preparatem gruntująco-wzmacniającym kompatybilnym ze środkiem gruntującym i farbą nawierzchniową.  Właściwie zagruntowane podłoże 
powinno być matowe miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, należy oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając 
równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów 
▪ Nierówności i spękania podłoża należy wyrównać gotową masą szpachlową lub w przypadku większych nierówności sypką masą szpachlową.  
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5.1.2. Gruntowanie 
▪ Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
▪ Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz 
rozcieńczoną wodą    w stosunku 1:3–5. 
▪ Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
▪ Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby podkładowe. 
▪ Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 
5.1.3. Wykonywanie powłok malarskich 
▪ Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
▪ Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
▪ Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
▪ Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
▪ Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
▪ Powłoki  z  farb  i  lakierów  olejnych  i  syntetycznych powinny  mieć barwę jednolitą zgodną  ze wzorcem,  bez smug,  zacieków,  uszkodzeń,  
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
5.1.4. Prowadzenie robót malarskich 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5°C lecz poniżej +25° C. Wilgotność podłoża nie powinna przekraczać 4%. 
W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich wentylację. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po zakończeniu robót tynkarskich po wykonaniu podłoży pod wykładziny sufitowe, ścienne i podłogowe, po 
całkowitym dopasowaniu  i wyregulowaniu stolarki. Elementy , które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy 
zabezpieczyć  i osłonić. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać informacje o ewentualnym środku gruntującym i 
przypadkach, kiedy należy go stosować, 
▪ sposób przygotowania farby, 
▪ sposób nakładania farby, 
▪ krotność nakładania farby oraz jej zużycie, 
▪ czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
▪ różne dodatkowe zalecenia producenta. 
W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych zgodnych z instrukcją producenta. 
Wykonanie powłok malarskich: 
Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W celu uzyskania lepszego krycia zaleca się gruntowanie podłoża farbą gruntującą zalecaną 
przez producenta farby nawierzchniowej, w kolorze zbliżonym do wybranego koloru nawierzchniowego. Farba nie wymaga rozcieńczania. Farbę 
należy nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem 1- lub 2-krotnie. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny 
odstęp czasu. 
Przy malowaniu farbami kolorowymi należy przestrzegać następujących zasad: 
− aby uniknąć różnic  w odcieniach należy upewnić się, czy została przygotowana odpowiednia ilość farby z jednej partii produkcyjnej 
− bezpośrednio przed malowaniem należy wymieszać farbę z różnych opakowań 
− jedno pomieszczenie malować tylko jedną techniką malarską 
− przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować całą ścianę. 
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5°C do +25°C. 
Pomieszczenia zamknięte, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się do użytkowania. 
Rozcieńczalnik/Mycie narzędzi: woda. 
5.1.5. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych 
Roboty obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują: 
▪ przygotowanie powierzchni do malowania 
▪ nanoszenie podkładu gruntującego 
▪ malowanie nawierzchniowe 
Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz zdefiniowanymi poniżej: 
 
Aklimatyzacja powłoki  – stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności powietrza. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania – czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje się do nanoszenia na podłoże. 
Farba – wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję ochronną. 
Farba do gruntowania – farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali, dzięki zawartości w powłoce 
składników hamujących procesy korozji podłoża. 
Lepkość umowna – czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach  z kubka (Forda 4) o średnicy otworu wypływowego 4 mm . 
Malowanie nawierzchniowe – warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i uodpornienia na występujące w atmosferze 
czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Punkt rosy – temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek kondensacji pary wodnej zawartej w 
powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami: 
▪ farbą podkładową epoksydową dwuskładnikową - grub. 30 µm 
▪ farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 µm 
Warstwy farby podkładowej oraz jedną warstwę farby nawierzchniowej należy wykonać u wytwórcy konstrukcji stalowych, natomiast drugą warstwę 
farby nawierzchniowej należy nałożyć po zakończeniu montażu konstrukcji stalowej. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia  w budownictwie -- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw.  
Sprzęt do czyszczenia konstrukcji: 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych, zaakceptowanymi przez Inspektora 
nadzoru do uzyskania stopnia czystości SA 2 ½ (wg PN-EN ISO 8501-1:2008). 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień odoliwionego i suchego powietrza. 
Sprzęt do malowania:  
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową bez powietrzna przy użyciu sprzętu mechanicznego zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
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Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) należy przeprowadzać na próbnych 
powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Zaleca się stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 – 0,021. Nie stosować 
nanoszenia za pomocą pędzla. Używać go można tylko do wykonania napraw  i pomalowania bardzo małych powierzchni. 
Wykonywanie robót: 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni stalowych zanieczyszczeń w postaci 
zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu spawania. 
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-ściernej (piaskowanie lub 
śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Sposób czyszczenia 
pozostawia się w gestii wykonawcy -  musi on jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie powłoki malarskiej. 
Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz = 25-27 µm. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie dwuwarstwowego zestawu malarskiego należy wykonać w wytwórni, natomiast trzecią 
warstwę nanieść po zakończeniu montażu konstrukcji. 
Po zakończeniu montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i w miejscach uszkodzeń w czasie transportu i 
montażu. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się  w granicach od +5°C do +25°C i być o 3 stopnie wyższa od temperatury 
punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Zamawiającego. 
6.2. Kontrola jako ści robót  
6.2.1. Podłoże 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
▪ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
▪ sprawdzenie wsiąkliwości, 
▪ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
▪ sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez 
spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niż po 3 s. 
6.2.2. Roboty malarskie 
▪ Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
− dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 
− dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
▪ Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 
▪ Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
− dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 
zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, 
należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Obmiar robót 
Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót malarskich przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z 
przedmiarem robót. 
Jednostki obmiarowe: 
1 m2 - powierzchni zagruntowanej, zamalowanej, zabezpieczonej antykorozyjnie  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
8.2. Odbiór robót  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 
własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
Roboty podlegają warunkom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach 
dopuszczenia do stosowania  w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy                      
i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp.,                w stopniu kwalifikującym powierzchnię 
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
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▪ Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 
▪ Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
▪ Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 
 
Przyjmuje się, że złożona oferta obejmuje wszystkie prace malarskie wykonane na obiekcie tj. docelowe pomalowanie wszystkich konstrukcji 
stalowych, pomalowanie ścian i sufitów zgodnie z dyspozycją projektową, pomalowaniem szachtów instalacyjnych. 
 
9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Podstawę płatności określa umowa na wykonanie prac budowlanych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 
10.1. Zalecane normy  
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
⇒ PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery -- Terminy i definicje.  
⇒ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery -- Oznaczanie grubości powłoki.  
⇒ PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery -- Próba odrywania do oceny przyczepności.  
⇒ PN-EN ISO 2409:2007  Farby i lakiery -- Badanie metodą siatki nacięć (oryg.). 
⇒ PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa -- Warunki środowiskowe ekspozycji.  
⇒ PN-EN29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia. 
⇒ PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. Klasyfikacja.  
⇒ PN-EN 29117:1994 Farby i lakiery. Oznaczanie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia. 
⇒ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
⇒ PN-EN ISO 2810:2005 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych . Ekspozycja i ocena. 
⇒ PN-EN ISO 3668:2002 Farby i lakiery. Wzrokowe porównywanie barwy farb. 
⇒ PN-EN ISO 1518:2000 Farby i lakiery. Próba zarysowania. 
⇒ PN-EN ISO 11998:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich podatności na czyszczenie. 
⇒ PN-EN ISO 11890-2:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) – Część 2: Metoda chromatografii 
gazowej. 
⇒ PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
⇒ PN-C-81921:2004 Farby akrylowe rozpuszczalnikowe. 
⇒ PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe. 
⇒ PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
⇒ PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe. 
⇒ PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
⇒ PN-EN 209:2004 Bębny stalowe. Bębny z wiekiem zdejmowanym o minimalnej pojemności całkowitej 210 l. 
⇒ PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 1: Zasady ogólne. 
⇒ PN-EN ISO 8504-2:2002 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Metody przygotowania 
powierzchni. Część 2: Obróbka strumieniowo-ścierna. 
⇒ PN-EN ISO 11124-1:2000 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne dotyczące 
metalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie                i klasyfikacja. 
⇒ PN-EN ISO 11126-1 :2001 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wymagania techniczne 
dotyczące niemetalowych ścierniw stosowanych w obróbce strumieniowo-ściernej. Część 1: Ogólne wprowadzenie                i klasyfikacja. 
⇒ PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 1: 
Ogólne wprowadzenie. 
⇒ PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 2: 
Klasyfikacja środowisk. 
⇒ PN-EN ISO 12944-3:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 3: 
Zasady projektowania. 
⇒ PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 4: 
Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni. 
⇒ PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 5: 
Ochronne systemy malarskie. 
⇒ PN-EN ISO 8501-1:2008 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów -- Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni -- Część 1: Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niepokrytych podłoży stalowych oraz podłoży stalowych po całkowitym 
usunięciu wcześniej nałożonych powłok. 
⇒ PN-B-01806:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady użytkowania konserwacji i napraw.  
⇒ PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Próba odrywania do oceny przyczepności.  
⇒ PN-EN ISO 2409:2007  Farby i lakiery. Badanie metodą siatki nacięć (oryg.). 
⇒ PN-H-97080-06:1984 Ochrona czasowa. Warunki środowiskowe ekspozycji.  
⇒ PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.  
⇒ PN-EN ISO 4618:2007 Farby i lakiery. Terminy i definicje.  
⇒ PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 7: 
Wykonywanie             i nadzór prac malarskich. 
⇒ PN-EN ISO 12944-8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich. Część 8: 
Opracowanie dokumentacji dotyczącej nowych prac i renowacji 
⇒ PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych. Część 3: Przygotowanie powierzchni i metody 
nakładania.  
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⇒ PN-ISO 8501-2:1998 Przygotowanie podłoży stalowych przed nakładaniem farb i podobnych produktów. Wzrokowa ocena czystości 
powierzchni. Stopnie przygotowania wcześniej pokrytych powłokami podłoży stalowych po miejscowym usunięciu tych powłok. 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-EN 50144-2-7:2002 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: Wymagania szczegółowe 
dotyczące pistoletów natryskowych. 
⇒ PN-EN 50144-2-7:2002/AC:2004 Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Część 2-7: Wymagania 
szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych. 
⇒ PN-M-47186-01:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Podział.  
⇒ PN-M-47186-02:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Parametry.  
⇒ PN-M-47186-03:1975 Aparaty natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania. 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒ WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
10.2. Dokumenty związane 
⇒ Dyrektywa 1999/13/EC w sprawie ograniczenia emisji lotnych związków organicznych ze stosowania rozpuszczalników organicznych w 
niektórych rodzajach działalności i instalacji.  
⇒ Dyrektywa 2004/42/EC w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w 
wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach.  
⇒ Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627, z późn. zm., tekst jednolity Dz. U. 2006 nr 129 
poz. 902). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. ( Dz. U. 2007  nr 11, poz. 71 i 72) w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia 
emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach 
oraz w preparatach do odnawiania pojazdów. 
⇒ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości użytkowe różnią się 
od właściwości podanych w Polskiej Normie. 
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, szczególnie w odniesieniu do 
wyrobów systemowych.   
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STB 06.00 

PODŁOGI I POSADZKI 
 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
1.1. Przedmiot specyfikacji  

Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
posadzkarskich  przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wchodzących w zakres realizacji inwestycji:            

                       „Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
         

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

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót 
posadzkarskich   przewidzianych  w obiekcie przetargowym. 
 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione  w dokumentacji projektowej. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 5. Niniejsza SST obejmuje 
całość robót posadzkarskich związanych z realizacją w/w zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót 
oraz ich zgodność z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi specyfikacjami  i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów  wymaga akceptacji Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 

2.2. Wymagania dotyczące zapraw 
2.2.1. Gotowa zaprawa wyrównująca 

Zaprawa spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003. 
Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych przed 
położeniem okładzin lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych podkładów 
podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności podłoża o charakterze 
miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub podłóg, należy użyć materiałów 
właściwych do tego typu prac (w przypadku ścian – zapraw tynkarskich przeznaczonych dla ścian, w przypadku podłóg – 
podkładu przeznaczonego dla podłóg, posadzki cementowej lub podkładów samopoziomujących). Podłoże dla zaprawy 
wyrównującej może stanowić tynk cementowy, cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa 
powierzchnia wykonana z cegieł, bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-
piaskowych. Do użycia wewnątrz  budynku, stosując warstwę o grubości 2÷15 mm. 
Właściwości: 
Gotowa, sucha mieszanka, opartą na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatków 
modyfikujących. Odznaczająca się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży. Użyta jako warstwa 
wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić zaprawę klejącą. 
Wyrób wodoodporny.  
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, przepisów BHP zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

3.2. Montaż okładzin  
Do układania, klejenia okładzin posadzkowych stosować jedynie sprzęt zgodny z przyjętą przez producenta technologią montażu. 
 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej   
4.2. Wymagania dotyczące transportu 

Materiały do robót wyrównywania podłóg mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy transportować zgodnie z wytycznymi ich 
producenta w tym względzie.  
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym oraz w 
sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie czynnego obiektu. 
Suche zaprawy  należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). 
Chronić przed wilgocią.  
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej .  
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu miejsca prowadzonych 
robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót budowlanych . 

5.2. Warstwy wyrównawcze 
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5.2.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki - wymagania podstawowe. 
▪ Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz 

rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
▪ Wytrzymałość podkładu cementowego, badana zgodnie z normą PN-EN 13813:2003, nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 

12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 
▪ Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone 

wodą. 
▪ Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy. W podkładzie powinny 

być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
▪ Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach cementowych 
powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 
▪ Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 

podkładu  z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. Podkład 
powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną  w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych 
prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać  2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być 
utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie 
powierzchni wodą. 
 

5.2.2. Warunki wykonania podkładu pod posadzki 
 

Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki; 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych; 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu; 
Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Js=0,98 według próby normalnej Proctora. 
 

5.2.3. Gotowa zaprawa wyrównująca  
 

▪ Przygotowanie podłoża 
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić przyczepność 
zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej i emulsyjnej. Rysy i spękania przed 
wypełnianiem zaprawą należy pogrubić. Nadmierną chłonność podłoża należy zredukować stosując emulsję gruntującą.  
▪ Przygotowanie zaprawy 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 0,22÷0,25 l wody na 
1 kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę najlepiej wykonać mechanicznie, za 
pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w 
ciągu ok. 4 godzin. 
▪ Sposób użycia 
Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy stalowej. 
Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nie przekraczającej 15 mm. Po upływie 30÷90 min od naniesienia zaprawy 
(w zależności od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. 
Opisana powyżej obróbka powierzchni nie jest wskazana w przypadku przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek 
ceramicznych. Gdy istnieje konieczność zastosowania zaprawy na większej powierzchni (powyżej 1m˛), bezpośrednio po wykonaniu 
warstwy wyrównującej należy utworzyć na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą. Przyjmuje 
się, że czas jaki musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu położenia wykładziny wynosi 5 godzin na każdy 1 cm grubości 
warstwy wyrównującej. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 dni. 

 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej . 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót wyrównywania 
posadzek z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów 
odbiorów częściowych podłoża  i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Warstwy wyrównujące  podłogę oraz podkłady winny spełniać wymagania zawarte  w pkt.5. 
Podłoża pod okładziny powinny  być: 
▪ równe 
▪ niepylące 
▪ pozbawione powłok malarskich 
▪ bez zatłuszczeń i śladów bitumitów 
Zakres kontroli: 
▪ Badania grubości zaprawy w trakcie kontroli miedzyoperacyjnej 
▪ Badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny 
▪ Kontrola ułożenia warstw wyrównawczych  w poziomie . 
Podkład pod posadzki: 
Sprawdzeniu podlega: 
▪ przygotowanie podłoża; 
▪ materiał użyty na podkład 
▪ grubość i równomierność warstw podkładu; 
▪ sposób i jakość zagęszczenia; 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.7. 
7.2. Obmiar robót  

Inspektor nadzoru, po uprzednim zgłoszeniu zakończenia robót przez Wykonawcę, dokona ich obmiaru ilościowego w zgodności z 
przedmiarem robót. 
Jednostki obmiarowe: 
1 m3  - podkładów  
1 m2  - podkładów, warstw wyrównawczych posadzki, montażu płytek 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  

8.1. Ogólne odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.8. 

8.2. Obmiar robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru 
robót. 

        Podstawę płatności określa umowa na wykonanie prac budowlanych. 
 
10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWI ĄZANE 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym rodzajem robót normy polskie (PN)  i branżowe (BN), w tym w szczególności: 
10.1. Zalecane normy i przepisy 

⇒ PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym składzie 
materiałowym. 

⇒ PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania. 
⇒ PN-EN 197-1:2002 Cement.  Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku . 
⇒ PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku.  
⇒ PN-EN 197-2:2002 Cement. Część 2: Ocena zgodności. 
⇒ PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku winylu. 

Wymagania  
⇒ PN-EN 649:2002/A1:2005 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania  
⇒ PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z polichlorku 

winylu. Wymagania. 
⇒ PN-EN 685:2007 Elastyczne, włókiennicze i laminowane pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2). 
⇒ PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1). 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I:  

− Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania. 
⇒ WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 

10.2. Dokumenty związane 
⇒ Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których właściwości 

użytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie. 
⇒ Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, atesty higieniczne, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów 

budowlanych, szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych.  
 
 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 01.00 

TECHNOLOGIA KOTŁOWNI 
 

1.0 PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem  niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (STB) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót technologii kotłowni  
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych wchodzących w zakres realizacji inwestycji:            
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 

1.2        Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie 
 i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
• montaż kotłów wodnych gazowych z elementami automatyki 
• montaż palników 
• montaż pomp 
• montaż systemów kominowych ze stali szlachetnej 
• montaż pojemnościowych podgrzewaczy c.w.u. 
• montaż stacji uzdatniania 
• montaż armatury 
• montaż rurociągów 
• montaż kanałów nawiewno-wywiewnych dla potrzeb kotłowni 
• montaż urządzeń zabezpieczających 
• rozruch i regulacja kotłowni 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN 
i EN-PN) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR). 

• Pojęcia ogólne 
Źródło ciepła (w instalacji centralnego ogrzewania) – kotłownia. 
 
Kotłownia – zespół urządzeń, w których, dzięki spalaniu paliw wytwarzany jest czynnik grzejny o wymaganej temperaturze i ciśnieniu, znajdujących 
się w odrębnym pomieszczeniu (budynku) lub wydzielonej jego części. W skład zespołu wchodzą także urządzenia do pomiaru i regulacji 
parametrów czynnika grzejnego i ewentualnej ich rejestracji oraz urządzenia zabezpieczające proces spalania i wytwarzania czynnika grzejnego. 
 
Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania. 
 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, przyjęta do obliczeń instalacji w 
warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
 
Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura powrotnej wody instalacyjnej przyjęta do 
obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403). 
 
Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie może być przekroczona w żadnym punkcie 
instalacji. 
 
Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas krążenia wody. 
 
Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego przy braku krążenia wody. 
 
Kotłownia wodna – kotłownia, w której otrzymanym w kotle czynnikiem grzejnym jest woda. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o 
temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma swobodnego połączenia z atmosferą. 
 
Urządzenia zabezpieczające – urządzenia, które zabezpieczają instalację ogrzewania wodnego przed przekroczeniem dopuszczalnych ciśnień i 
temperatur. 
 
Naczynie wzbiorcze przeponowe – zbiornik ciśnieniowy z elastyczną przeponą oddzielającą przestrzeń wodną od przestrzeni gazowej, przejmujący 
zmiany objętości wody wywołane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania wodnego. 
 
Urządzenia stabilizujące – urządzenia, które utrzymują ciśnienie w instalacjach ogrzewań wodnych w określonych granicach. 
 
Urządzenia kontrolno-pomiarowe – urządzenia wskazujące lub rejestrujące poszczególne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania. 
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Urządzenia alarmowe – urządzenia sygnalizujące w sposób optyczny lub optyczno-akustyczny osiągnięcie parametrów granicznych 
(dopuszczalnych). 
 
2.0. MATERIAŁY 
Wszystkie zastosowane materiały muszą być zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. której materiał nadaje się do stosowania 
przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisję Europejską w wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). 
 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną. Ocena zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, mające wpływ na 
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych. 
 

2.1. Materiały do wykonania  kotłowni 
 

• kaskada kotłów :kocioł - 200W 17-60kW o znamionowej mocy cieplnej  56,27 kW-2szt., kocioł - 200W 30-80kW o znamionowej mocy cieplnej 
75,07 kW-1szt 
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• palniki gazowe na gaz GZ 50 o wg=31 MJ/m3=8,61 kWh/m3 
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• pojemnościowe  podgrzewacze wody o poj. V = 300 dm3 każdy 
atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodności  
certyfikat UDT 

• naczynia wzbiorcze przeponowe 6,0 bar, Vn=250 dm3 i  Vn=60 dm3 
certyfikat UDT 
atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodności 

• zawory bezpieczeństwa membranowe   p = 6,0 bar 
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• kształtki i prostki systemu kominowego - rura w rurze  ze stali szlachetnej 100/150 i 130/180 H=ok. 18,72 mb 
aprobata IGNIG 

• stacja uzdatniania wody: 
- wstępne oczyszczanie – filtr wstępny z wkładem wymiennym 
- wymiana jonowa na kationie sodowym 
- dozowanie inhibitora korozji co 

atest higieniczny PZH 
deklaracja zgodności 

• pompy : obiegowa do c.o., ładująca c.w.u, cyrkulacyjna 
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• zawory zwrotne i odcinające  
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• filtry siatkowe kołnierzowe 
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• manometry i termometry 
deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

• rury stalowe czarne b/s i kształtki wg PN-80/H-74219 
• zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z wytycznymi w projekcie technicznym 

deklaracja zgodności 
certyfikat UDT 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
 
3.0. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniom Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca 
dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót . 
 
4.0. 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 i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminach przewidzianych w umowie. 
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Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczy do 0,9 t  
i skrzyniowym do 5 t. 
Rury,przewody , armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe 
niż 1 m. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i ST, a także normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę, nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż urządzeń kotłowni odpowiadają założeniom 

projektowym. 
 

5.3. Montaż urządzeń kotłowni 
 

5.3.1. Ustawienie kotłów 
Wymiary pomieszczenia kotłowni powinny pozwalać na zgodne z wymaganiami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy wyposażenie, 
funkcjonowanie i obsługę kotłów. 
 
Odległość przodu kotła od przeciwległej ściany powinna spełniać wymagania producenta dla swobodnego dostępu do palników i czyszczenia kotła. 
 
Odległość tyłu kotła od ściany, boku kotła od ściany, szerokość głównego przejścia za kotły powinna być zgodna z fabryczną dokumentacją 
montażową kotła. 
 

5.3.2. Naczynia wzbiorcze zamknięte 
Wzbiorcze naczynie przeponowe wymaga zainstalowania: 
a) rury bezpieczeństwa łączącej wodną część naczynia ciśnieniowego z instalacją 
b) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego na kotle), obliczonego wg PN-82/M-74101 i wymagań UDT 
c) zaworu bezpieczeństwa (instalowanego przy podgrzewaczu c.w.u.), obliczonego wg PN-74/B-02440 i wymagań UDT 
d) manometru o klasie dokładności 2,5, montowanego na rurze bezpieczeństwa 
 
Wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia powinno być co najmniej równe ciśnieniu statycznemu instalacji grzewczej, 
liczonemu od najwyższego elementu tej instalacji do miejsca włączenia rury bezpieczeństwa do naczynia. 
 
Przeponowe naczynia wzbiorcze podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. 
 
Naczynie wzbiorcze przeponowe należy montować do instalacji dopiero po wykonaniu próby szczelności i dokładnym wypłukaniu instalacji. 
 
Rura bezpieczeństwa powinna być prowadzona ze stałym spadkiem w jednym kierunku. Na rurze bezpieczeństwa powinien być zainstalowany 
manometr o klasie dokładności 2,5 i zakresie pomiarowym, odpowiadającym maksymalnemu ciśnieniu w naczyniu, oraz w zawór spustowy. 
 
Jeżeli konstrukcja naczynia wzbiorczego przeponowego nie umożliwia samoczynnego odpowietrzenia jego części wodnej to rurę bezpieczeństwa 
należy wyposażyć w automatyczny odpowietrznik. 
 
Przed zamontowaniem naczynia ciśnieniowego do instalacji należy sprawdzić wielkość ciśnienia wstępnego w przestrzeni gazowej. W wypadku 
niezgodności z projektem należy doprowadzić ciśnienie (upuścić lub dopompować) do wymaganej wartości. 
 
Napełniając instalację z naczyniem ciśnieniowym wodą, należy zwrócić uwagę na to, aby otwarte były wszystkie zawory odcinające między króćcem 
do napełniania i uzupełniania wody a zaworem bezpieczeństwa. 
 

5.3.3. Zasobniki ciepłej wody użytkowej 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej muszą posiadać pozytywną opinię higieniczną Państwowego Zakładu Higieny. 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej podlegają jednorazowemu odbiorowi Urzędu Dozoru Technicznego. 
Zasobniki należy instalować w takich miejscach, aby w wypadku awarii, możliwa była ich wymiana, bez konieczności demontażu innych urządzeń. 
Minimalna odległość zasobników od ścian i od innych urządzeń o dużych gabarytach powinna być zgodna z instrukcją montażu producenta. 
Zasobniki ciepłej wody użytkowej powinny być izolowane termicznie zgodnie z PN-85/B-02421. 
 

5.3.4. Pompy 
Na przewodach zasilających z kotłów lub rozdzielaczy należy umieścić pompy w miejscu widocznym i łatwo dostępnym do obsługi i kontroli. 
Montaż pomp ściśle wg instrukcji producenta.  
 

5.3.5. System odprowadzenia spalin 
Konstrukcja i wykonanie rur i kształtek odprowadzających spaliny powinny być odporne na ich destruktywne działanie. 
 



Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w P-niu 

 

  47

Wyloty spalin powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość zabezpieczającą je przed zdmuchiwaniem przez wiatr (zgodnie z PN-89/B-
10425, jak dla kominów murowanych). 
 
Kotły muszą być podłączone na stałe za pomocą przewodu (czopucha) z kominem. 
 
Czopuchy należy prowadzić po najkrótszej drodze, przy możliwie najmniejszej liczbie załamań  
i łuków, jednakże w taki sposób, aby nie utrudniały prac eksploatacyjnych kotłowni. 
 
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotła. 
 
W przypadku pionowego wylotu spalin z kotła długość pionowego odcinka czopucha musi wynosić co najmniej 0,22 m. 
 
Przewód kominowy powinien być prowadzony pionowo. 
 
Komin powinien być wyposażony w następujące elementy: 

a) otwór rewizyjny (wyczystka) umieszczony poniżej podłączenia czopucha, 
b) zbiornik kondensatu wraz z odprowadzeniem skroplin umieszczony u dołu komina. 

 
Dolna krawędź wyczystki usytuowanej w pomieszczeniu, w którym znajduje się wlot spalin do komina powinna znajdować się na wysokości 0,3 m 
od podłogi. Otwór rewizyjny powinien być łatwo dostępny oraz wyposażony w szczelne zamknięcie wykonane z materiału niepalnego. 
 
W kotłowni wyposażonej w kotły kondensacyjne odpływ ze zbiornika kondensatu ze spalin powinien być skierowany do neutralizatora. 
 
Połączenia elementów użytych do budowy kominów muszą być szczelne w zakresie maksymalnego ciśnienia spalin występującego podczas 
eksploatacji komina, ustalonego na podstawie obliczeń projektowych. Niedopuszczalne jest wykonywanie połączeń w stropach. 
 
Całość montażu przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażową producenta. 
 

5.3.6. Aparatura kontrolno-pomiarowa 
Montaż aparatury kontrolno-pomiarowej należy przeprowadzić po zakończeniu montażu kotła, urządzeń pomocniczych, armatury, po wstępnej próbie 
wodnej i przepłukaniu kotła. 
Podczas zakładania izolacji i płaszcza ochronnego należy zapewnić dostęp do zmontowanych czujników i kryz pomiarowych. 
Należy sprawdzić działanie organów wykonawczych pod względem możliwości przestawiania w całym zakresie regulacji. 
 

5.3.7. Armatura 
Przed zamontowaniem armatury każdy egzemplarz należy sprawdzić na szczelność oraz dokonać próby otwarcia i zamknięcia. 
Przy łączeniu armatury z rurociągiem należy zapewnić właściwy kierunek przepływu oraz dogodny dostęp dla obsługi. 
Rury na wylocie z zaworów bezpieczeństwa powinny zabezpieczać obsługę przed poparzeniem lub rozpryskiem wody (skroplin). 
Instalacja powinna pozwalać na wymontowanie armatury lub jej części do celów remontowych, prób i badań. 
Montaż armatury zabezpieczającej lub sterującej należy wykonywać ściśle wg instrukcji producenta. 
 

5.3.8.  Instalacje z rur stalowych 
Do montażu przewodów i armatury w instalacjach c.o. mogą być zastosowane następujące połączenia: 
- gwintowane 
- spawane 
- kołnierzowe 
Połączenia gwintowane stosuje się do połączeń przewodów z armaturą gwintowaną oraz przyrządami kontrolno-pomiarowymi, których końcówki są 
gwintowane. 
Uszczelnienie tych połączeń wykonywane jest za pomocą pasty uszczelniającej. 
Połączenia przewodów z armaturą o średnicach większych od 50 mm dokonuje się za pomocą kołnierzy przyspawanych okrągłych płaskich. 
Rury łączone są za pomocą spawania. Spawanie rur o grubościach ścianek do 5 mm może być gazowe lub elektryczne. 
Instalacje z rur stalowych wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego i izolacji cieplnej. 
 

5.4      Zabezpieczenia antykorozyjne 
 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami. 
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub 
zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków 
mechanicznych. 
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, 
trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. 
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć 
powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w 
przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu 
malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
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Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej. Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w czasie 
magazynowania, transportu lub montażu należy poddać renowacji. 
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. 
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w 
podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za 
pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki 
nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.  
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

 
6.1 Zasady ogólne kontroli 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru projektu organizacji robót, w którym 
przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i ST. 
 

6.2. Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 

6.3. Kontrola jako ści robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 
b) w okresie gwarancyjnym 

6.3.2. Badanie kotłów, zasobników c.w.u. i pomp 
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem (odległości od przegród budowlanych, wyposażenie fabryczne). 
 

6.3.3. Badanie naczyń wzbiorczych 
Należy sprawdzić zgodność montażu z instrukcją producenta i projektem. 
Badaniu podlega wstępne ciśnienie gazu wypełniającego przestrzeń gazową naczynia. 
 

6.3.4. Badanie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki 
Badanie polega na: 
a) ocenie sposobu prowadzenia i mocowania przewodów impulsowych, kabli itp. 
b) ocenie zakresów przyrządów w stosunku do przewidywanych projektem parametrów pracy 
c) kontroli dokładności wskazań obwodów pomiarowych przez porównanie wskazań ze wskazaniami urządzeń kontrolnych 
d) kontroli działania obwodów: 
- sterowania 
- zabezpieczeń 
- blokad. 
 

6.3.5. Badanie szczelności na zimno, próby ciśnieniowe, badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
 

Badanie szczelności na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie 
przepłukać. 
Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 
 
Próby ciśnieniowe instalacji z rur stalowych 
Po zmontowaniu instalacji lub jej części dającej się wyodrębnić, przed założeniem izolacji i zabudowaniem, należy przeprowadzić przede wszystkim 
próbę ciśnieniową przy pomocy zimnej wody. Próbę ciśnieniową należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
instalacji ogrzewczych, zeszyt 6” na ciśnienie robocze +0,2 MPa lecz co najmniej na 0,4 MPa.  
 
Badanie szczelności i działania w stanie gorącym 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. Wszystkie nieszczelności i 
inne usterki należy usunąć. Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu 
stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
 

6.3.6. Badanie armatury 
 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie 
cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, działania przez obserwację 
wskazań. 



Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w P-niu 

 

  49

6.3.7. Próbny rozruch urządzeń 
Próbny rozruch urządzeń powinien trwać nieprzerwanie 72 godziny. 
W czasie próbnego ruchu urządzeń należy kontrolować: 
• prawidłowość pracy kotłów 
• prawidłowość pracy silników elektrycznych 
• prawidłowość pracy aparatury kontrolno-pomiarowej 
- sprawność działania urządzeń automatyki 
- prawidłowość nastawień wartości zadanych 
- przedziały odchyłek parametrów regulowanych 
Po zakończeniu próbnego ruchu urządzeń należy wykonać sprawozdanie z pomiarów 
 
Kontrola działania instalacji odprowadzenia spalin 
Sprawdzeniu podlegają: 
1) drożność kanału 
2) szczelność połączeń 
3) ciąg komina 
4) prawidłowość wykonania połączeń i zgodność z projektem elementów instalacji odprowadzenia spalin (w tym regulatorów ciągu) 
5) normatywne wyprowadzenia ponad dach 
6) spełnienie norm ochrony atmosfery. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST. Obmiar robót wykonuje Wykonawca po 
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Należy 
korzystać z podstawowych jednostek obmiarowych zgodnych z jednostkami przedmiarowymi określonymi w przedmiotowych Katalogach Norm 
Nakładów Rzeczowych, Katalogach Nakładów Rzeczowych.  
 
Jednostkami obmiaru są: 
• kotły z oprzyrządowaniem i elementami automatyki   1 kpl. 
• zasobniki, naczynia wzbiorcze przeponowe, zawory bezpieczeństwa  1 kpl. 
          dla każdego typu  
• pompy, armatura                 1 szt. 
           dla każdego typu  
• system  odprowadzania spalin dla kotła              1 kpl.  
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 

 
W zależności od szczegółowych ustaleń, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi międzyoperacyjnemu 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu). 
 
Gotowość robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Zamawiający 
dokona odbioru robót zanikających w ciągu 3 dni roboczych, a odbiorów częściowych w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 
gotowości do odbioru. Wykonawca zawiadamia Inspektora nadzoru o terminie zakrycia robót zanikających oraz o terminie ich odbioru. W 
przeciwnym wypadku Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić 
element do poprzedniego stanu na własny koszt. Zamawiający w ciągu 21 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przez 
Wykonawcę, o ile gotowość potwierdzi Inspektor nadzoru, powoła komisję odbioru końcowego robót, która winna zakończyć czynności odbioru do 
30 dnia roboczego od daty zgłoszenia gotowości. Z przeprowadzonych czynności należy sporządzić protokoły odbioru technicznego. Szczególnie 
istotne są tzw. odbiory międzyfazowe robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

8.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających montaż urządzeń kotłowni 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 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. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
 
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 cokołu pod kocioł 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji.  
W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2 Odbiór techniczny końcowy kotłowni 
Kotłownia 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 urządzeń (próbny rozruch 72 godziny) 
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e) stan urządzeń i przygotowane miejsce pracy odpowiadają warunkom BHP i ochrony przeciwpożarowej. 
 
Przy odbiorze końcowym kotłowni należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projek ttechniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania kotłowni z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
g) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
h) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
i) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
j) instrukcję obsługi kotłowni 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
a) sprawdzić czy kotłownia jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
b) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
c) sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
d) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem kotłowni do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
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 stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Ogólne zasady płatności zawarte zostaną w umowie sporządzonej pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 
 
Roboty instalacyjne dla montażu urządzeń kotłowni płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody 
- montaż urządzeń 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
10.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Polskie Normy 
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo – Instalacje centralnego ogrzewania – Terminologia. 
PN-B-02431-1 Kotłownie wbudowane na paliwa gazowe o objętości względnej mniejszej niż 1. 
 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych – 
badania. 
 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 
przeponowymi. Wymagania. 
 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 
 
PN-93/M-35350 Kotły grzewcze niskotemperaturowe. Wymagania i badania. 
 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
 
• Inne dokumenty  
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje Sanitarne i przemysłowe – wyd. Arkady 1989 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe– wyd. PKTSGGiK 1995 
 
Warunki Techniczne Dozoru Technicznego DT-UC-90. Urządzenia ciśnieniowe. Kotły i palniki. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót instalacji grzewczych, zeszyt 6, wydanie COBRTI INSTAL, Warszawa 2003r. 
Dokumentacje Techniczno-Ruchowe wraz z Instrukcją Montażu i Instrukcją rozruchu dla w.w. urządzeń wydane przez poszczególnych Producentów.  
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 02.00 

INSTALACJA GAZOWA WEWN ĘTRZNA 
 
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji gazu dla inwestycji: 
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
• montaż przewodów z rur stalowych i wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
• montaż armatury odcinającej 
• rozruch, regulacja i odbiór instalacji 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 
Techniczną  „Wymagania Ogólne”. 
 

• Pojęcia ogólne 
Instalacja gazowa – układ przewodów gazowych za kurkiem głównym, spełniający określone wymagania szczelności, prowadzony na zewnątrz lub 
wewnątrz budynku wraz z urządzeniami do pomiaru zużytego gazu, armaturą i innym wyposażeniem oraz urządzeniami gazowymi wraz z 
wymaganymi dla danego typu urządzeń przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanałów spalinowych w budynku. 
Konserwacja instalacji gazowej – zespół czynności technicznych związanych z utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej 
bez wymiany jej elementów. 
Kontrola instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub jej część znajduje się w dobrym stanie 
technicznym i kwalifikuje się do dalszej bezpiecznej eksploatacji. 
Kształtka instalacji gazowej – element służący do łączenia ze sobą odcinków przewodu gazowego, umożliwiający zmianę kierunku, zmianę 
przekroju, rozgałęzienie, a także zaślepienie przewodu (kolanko, trójnik, odwadniacz itp.) 
Kurek główny  – urządzenie do zamykania i otwierania przepływu paliwa gazowego z przyłącza do instalacji gazowej; element odcinający dopływ 
paliwa z sieci gazowej, za którym rozpoczyna się instalacja gazowa. 
Kurek odcinający – urządzenie nie będące kurkiem głównym, montowane na przewodzie instalacji gazowej w celu odcięcia dopływu gazu do części 
instalacji, gazomierza lub urządzenia gazowego. 
Maksymalne chwilowe zużycie gazu – ilość gazu zużywana w jednostce czasu przez urządzenie lub zespół urządzeń gazowych jednego odbiorcy 
lub grupy odbiorców, obliczone z uwzględnieniem charakterystyki użytkowania urządzeń, liczby, rodzaju i nominalnego obciążenia cieplnego 
urządzeń, jednoczesności ich pracy itp. – wielkość najczęściej określana w m3/h. 
Odbiór instalacji gazowej – zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa została wykonana zgodnie z projektem, 
warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi podstawę do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawową 
czynnością związaną z odbiorem instalacji gazowej jest próba szczelności. 
Odległość bezpieczna przewodów gazowych – odległość usytuowania przewodów gazowych od przewodów lub urządzeń innych instalacji oraz 
elementów wyposażenia obiektu budowlanego, gwarantująca ich bezpieczne użytkowanie. 
Połączenie PE/stal – element wyposażenia przyłącza gazowego lub odcinka instalacji wykonanego z rur polietylenowych, zlokalizowanego poza 
obiektem budowlanym, który pozwala na połączenie przewodu polietylenowego z przewodem stalowym. 
Próba szczelności instalacji gazowej – czynność polegająca na utrzymaniu przez określony czas, w instalacji gazowej lub jej części, ciśnienia 
powietrza lub gazu obojętnego, odpowiednio wyższego od ciśnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelności rur, 
armatury, połączeń oraz urządzeń. 
Przewód gazowy (przewód instalacji gazowej) – odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej z materiału dopuszczonego do budowy instalacji 
gazowych, którym rozprowadzany jest gaz do odbiorców lub poszczególnych urządzeń gazowych. 
Rura osłonowa – przewód rurowy z materiału niepalnego, chroniący przed oddziaływaniem czynników zewnętrznych, wewnątrz którego 
umieszczony jest przewód instalacji gazowej. 
Warunki techniczne przyłączenia – zespół wymagań technicznych, które muszą być spełnione aby wnioskowane przez odbiorcę ilości gazu mogły 
być dostarczone. 
Warunki zasilania – dokument wydawany przez dostawcę gazu na wniosek inwestora, w którym określa się jakie wymagania techniczne należy 
spełnić aby dany obiekt (grupa obiektów) mógł być przyłączony do sieci gazowej. 
Zabezpieczenie przeciwwypływowe (w urządzeniu gazowym) – urządzenie powodujące zamkniecie zaworu na dopływie paliwa gazowego w 
wypadku nie zapalenia się lub zgaśnięcia płomienia w palniku gazowym. 
Zapewnienie dostawy gazu – pisemne zobowiązanie się dostawcy gazu do zaopatrywania odbiorcy lub grupy odbiorców w określone paliwo gazowe 
w wymaganej ilości podanej w [m3/h] i [m3/rok], spełniające parametry fizyko-chemiczne określone w Polskich Normach; w dokumencie tym określa 
się także maksymalne chwilowe natężenie przepływu gazu, cel użytkowania gazu, rodzaj zainstalowanych urządzeń gazowych oraz termin, od 
którego możliwa jest dostawa gazu. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  

2.1. Materiały do wykonania instalacji wewnętrznej gazu 
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• rury stalowe 
wg PN-80/H-74 219 łączonych przez spawanie 

• kurki kulowe gazowe odcinające 
aprobata techniczna IGNIG 
atest na znak bezpieczeństwa B 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Rury stalowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu w stosach o wysokości do 0,5 m. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do większych.  
Niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
Kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”.  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Rury i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, stosowania 
niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe 
niż 1 m. Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne”. 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 

• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 

 
5.3. Montaż instalacji 

 
5.3.9. Montaż rurociągów 

Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem w kierunku odbiorników. 
Rurociągi poziome i piony należy prowadzić przez pomieszczenia suche. 
 
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. 
Rurociągów gazowych nie wolno układać na strychach lub pod podłogą. 
Przejścia przez ściany należy umieszczać w rurach ochronnych, uszczelnionych obustronnie. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją. 
Przewody gazowe wewnątrz budynków należy prowadzić w odległościach nie mniejszych niż: 
- 15 cm od poziomych rurociągów wodociągowych i kanalizacyjnych, umieszczając je nad tymi rurociągami, 
- 15 cm od rurociągów cieplnych, umieszczając je pod rurociągami cieplnymi, 
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociągów z wyłączeniem przewodów elektrycznych, 
- 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych prowadzonych równolegle, 
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej, w przypadku rurociągów z gazem o ciężarze względnym 

równym 1 lub mniejszym – należy prowadzić nad tymi puszkami, a z gazem o ciężarze większym od 1 – pod tymi puszkami, 
- 60 cm od urządzeń elektrycznych iskrzących, jak wyłączniki, łączniki, bezpieczniki, przekaźniki, gniazda wtykowe itp. 
 
Zabezpieczenia antykorozyjne 
Zabezpieczenie antykorozyjne dotyczy przewodów rurowych i innych urządzeń stalowych wchodzących w skład instalacji. 
Zabezpieczenie antykorozyjne obejmuje powłoki malarskie elementów znajdujących się w pomieszczeniach zamkniętych, w przestrzeni otwartej. 
Zabezpieczenie antykorozyjne należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami. 
Przed malowaniem należy usunąć z powierzchni zgorzeliny, rdzę, oleje i smary, żużle i topnik z procesu spawania, wilgoć oraz inne 
zanieczyszczenia. 
Powierzchnie należy przygotować przez mechaniczne usunięcie nierówności i zadziorów, zaokrąglenie krawędzi i wyrównanie spoin. 
Powierzchnie należy czyścić bezpośrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie należy zabezpieczyć powłoką ochrony okresowej lub 
zagruntować w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany „grunt” należy dobrać do przewidywanego zestawu malarskiego. 
Oczyszczenie powierzchni ręcznie należy wykonywać za pomocą metalowych szczotek ręcznych lub mechanicznych, szlifierek ręcznych, młotków 
mechanicznych. 
Oleje i smary, których nie usunięto metodami mechanicznymi, należy usunąć metodami odtłuszczania za pomocą rozpuszczalnika (benzyny, 
trójchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odtłuszczanie za pomocą przecierania szczotką, pędzlem lub szmatą jest dopuszczalne przed 
oczyszczeniem mechanicznym. 
Przed malowaniem należy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usunąć pył. 
Na powierzchnię oczyszczoną do 1 – 2 stopnia, gdy okres składowania lub montażu oczyszczonych elementów przekracza 2 doby, należy nałożyć 
powłokę ochrony okresowej. Warstwa gruntu ochrony okresowej powinna stanowić podkład pod następne warstwy, które muszą być użyte w 
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przewidzianej liczbie i ustalonym zestawie. Gruntów do ochrony okresowej nie należy stosować, jeśli instalacje są bezpośrednio po oczyszczeniu 
malowane farbami podkładowymi zwykłego typu i tak dostarczone do malowania nawierzchniowego. 
 
Warunki prowadzenia prac malarskich 
Wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. 
Temperatura powietrza nie może być niższa niż 5°C. 
Niedopuszczalne jest malowanie instalacji ogrzanych powyżej 40°C. 
Pokrycie nawierzchniowe należy nakładać po dokonaniu przeglądu powłoki podkładowej.         Pokrycie podkładowe uszkodzone lub zniszczone w 
czasie magazynowania, transportu lub  montażu należy poddać renowacji. 
Należy dokonywać odbioru jakościowego materiałów malarskich oraz przeprowadzić próby techniczne malarskie. 
Przed podjęciem robót malarskich należy wykonać próbne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2 elementach z tej samej stali w 
podobny sposób przygotowanej jak obiekt malowany. 
Należy ustalić grubość i czas schnięcia każdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowią podstawy do podjęcia prac malarskich. 
Materiały malarskie należy nakładać kolejnymi warstwami. Pierwszą warstwę leżącą bezpośrednio na podłożu należy wykonywać wyłącznie za 
pomocą pędzli, dokładnie rozprowadzając materiał. 
Malowanie dalszych warstw należy wykonywać pędzlem lub metodą natryskową po wyschnięciu warstw poprzednich. 
Gotowe pokrycie nie może mieć pęcherzy, złuszczeń lub pęknięć. 
Po montażu urządzeń i instalacji należy dokonać poprawek uszkodzonych zabezpieczeń. W przypadku gdy przed montażem nie wykonano powłoki 
nawierzchniowej, należy ją wykonać po montażu.  
 

5.3.10. Podpory 
Podpory stałe i przesuwne 
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. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych 
powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniższej tabeli. 
 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych w instalacji gazowej 

 
Materiał 

Średnica nominalna rury Przewód montowany 
pionowo1) inaczej 
m m 

1 2 3 4 
 
 
stal węglowa zwykła 

DN 10 do DN 20 2,0 1,5 
DN 25 2,9 2,2 
DN 32 3,4 2,6 
DN 40 3,9 3,0 
DN 50 4,6 3,5 
DN 65 4,9 3,8 
DN 80 5,2 4,0 

1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
 

5.3.11. Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować 
tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
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 1 cm, przy przejściu przez strop. 

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.  
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. 
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 elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 

5.3.12. Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub 
innych trwałych podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”. 
 

6.2     Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 

6.3  Kontrola jako ści robót 
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6.3.1 Warunki przystąpienia do badań 
Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 

c) przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
d) po ukończeniu montażu i po dokonaniu regulacji 
e) w okresie gwarancyjnym 

 
6.3.2 Badanie przewodów 

Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia 
gwintowane i kołnierzowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości połączeń względem podpór, oględziny 
zewnętrzne wykonania spoin, sprawdzenie ich położenia względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, 
położenia połączeń kołnierzowych, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, sprawdzenie 
prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 

6.3.3 Badanie armatury 
Badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych elementów, sprawdzenie 
cech legalizacji. 
 

6.3.4 Badanie szczelności 
Badanie szczelności, zwanej próbą odbiorową podlegają wszystkie odcinki instalacji od kurka głównego do urządzeń gazowych. W zależności od 
przyjętych rozwiązań technicznych instalacji gazowej, próby odbiorowe mogą być wykonane częściami, szczególnie wówczas, gdy jest kilka 
przyłączy zakończonych kurkami głównymi. 
Badanie szczelności instalacji należy wykonać za pomocą sprężonego powietrza lub gazu obojętnego pod ciśnieniem 50 kPa (0,5 kg/cm2), 
utrzymywanego przez 30 minut. Do wykonania próby szczelności niedopuszczalne jest stosowanie gazów palnych. W przypadku prowadzenia 
przewodów instalacji gazowych przez pomieszczenia, dla których należy stosować ostrzejsze wymagania odbiorowe, próbę należy wykonać pod 
ciśnieniem 100 kPa (1,0 kg/cm2). 
Do próby szczelności instalacji nie należy przystępować bezpośrednio po napełnieniu instalacji powietrzem lub gazem obojętnym, ponieważ 
temperatura sprężonego powietrza jest wyższa od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury następuje po pewnym okresie czasu, zależnym od 
objętości przewodów poddawanych próbie oraz temperatury otoczenia. Ze względu na możliwość wystąpienia wahań temperatury powietrza 
wewnątrz przewodów i tym samym zmian ciśnienia, prób szczelności nie można też wykonywać w warunkach, gdy część instalacji podlega 
wpływom promieniowania słonecznego. Przeprowadzenie próby odbiorowej jest możliwe wówczas, gdy urządzenie do pomiaru ciśnienia będzie 
wykazywało jego stabilność. 
Pomiar ciśnienia podczas próby należy wykonać z zastosowaniem manometru, tak zwanej  
„U-rurki” manometru jednosłupowego, napełnionego rtęcią. Dopuszczalne jest stosowanie innego typu urządzenia pod warunkiem, że posiada ono 
aktualne świadectwo legalizacji i gwarantuje dokładność pomiaru wymaganą dla tego typu badania. 
Instalacje gazową uznaje się za szczelną i nadającą się do uruchomienia, jeżeli podczas próby szczelności nie zostanie stwierdzony spadek ciśnienia 
przez urządzenie pomiarowe. W przypadku gdy podczas próby instalacja gazowa nie będzie szczelna, należy usunąć przyczyny i próbę wykonać 
powtórnie. 
 

6.4       Badania zabezpieczenia antykorozyjnego 
Oceny przygotowania powierzchni: 
- ocenę przeprowadza się bezpośrednio po przygotowaniu powierzchni, jednak nie później niż po 6 godzinach oraz dodatkowo bezpośrednio przed 

malowaniem, 
- stan powierzchni wyrobów ocenia się na podstawie oględzin z odległości około 300 mm od badanej powierzchni, przy świetle dziennym lub przy 

oświetleniu sztucznym żarówką o mocy 100 W, 
- zaleca się przeprowadzenie oceny jakości przygotowania powierzchni wg wzorów barwnych, 
- chropowatość powierzchni, określona maksymalna amplitudą nierówności, nie powinna przekraczać 0,1 mm, 
- po oczyszczeniu za pomocą szczotkowania powierzchnia nie powinna być zbyt gładka i błyszcząca ze względu na przyczepność powłoki 

malarskiej, 
- skuteczność odtłuszczania sprawdza się przez nałożenie na badaną powierzchnię 2 ÷ 3 kropli benzyny do ekstrakcji rodzaju II, po 10 s na badane 

miejsce nakłada się krążek bibuły do sączenia i przyciska do wsiąknięcia. Krążek porównuje się z krążkiem bibuły wzorcowej. Obecność plam 
tłuszczowych świadczy o niewłaściwym odtłuszczeniu powierzchni. 

Ocena pokrycia malarskiego. 
Niedopuszczalne są następujące wady pokrycia: 
- pęcherze, 
- odstawanie powłoki, 
- powłoka nie wysuszona wykazująca przylepność, 
- miejsca nie pokryte, 
- liczne zacieki i zmarszczenia, 
- liczne wtrącenia ciał obcych w powłoce. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
Jednostkami obmiaru są: 
• przewody rurowe         1 mb  

dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury 
łączonej na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy;  

• złączki, zawory                                         1 szt. 
dla każdego typu i średnicy 

•  zabezpieczenie antykorozyjne                             1 m2   
 

W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole 
odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne”. 
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8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji wewnętrznej gazu 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 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. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
- zgodność wykonanych przejść przez przegrody z projektowanymi spadkami; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole 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 wewnętrznej gazu 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji gazowej, do których zanika dostęp w wyniku 
postępu robót. Dotyczy on na przykład: uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
 
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. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły 
niezbędnych badań odbiorczych. 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole 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 wewnętrznej gazu 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji 
- instalację odpowietrzono, wypełniono gazem doprowadzając go do wszystkich odcinków instalacji oraz urządzeń gazowych; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji wewnętrznej gazu. 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
-projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 
sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji gazowej do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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 stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi przyczynami. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. 
Roboty instalacyjne dla rur wewnętrznej instalacji gazu płatne są wg ceny obmiaru, które zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody 
- ułożenie i łączenie rur 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
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Roboty instalacyjne dla montażu armatury płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- montaż armatury 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 
PN-92/M-34503 Gazociągi i instalacje gazownicze. Próby rurociągów. 
PN-92-M-54832/02 Gazomierze miechowe. Wymagania i badania. 
PN-92-M-54832/01 Gazomierze. Ogólne wymagania i badania. 
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach 
wentylacyjnych. 
 

• Inne dokumenty  
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 31.08.1993r. w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy w zakładach produkcji, przesyłania i rozprowadzania gazu (paliw płynnych) oraz prowadzących roboty budowlano-montażowe sieci 
gazowych (Dz. U. Nr 83, poz. 392  
i Nr 115 poz. 513). 
Wymagania techniczne i użytkowe dla instalacji zbiornikowych na gaz płynny propanowy wydane przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa z dnia 30.09.1993r. 
Zarządzenie MP z dnia 20.08.88r. w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji urządzeń  
i instalacji energetycznych służących do przesyłania paliw gazowych. 
 
Instalacje Gazowe. Warunki Techniczne. Wymagania Odbioru i Eksploatacji – opracowane przez COBO – PROFIL Sp. z o.o. Warszawa. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe – opracowane przez COBRTI 
INSTAL – wydawnictwo ARKADY - 1988 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 03.00 

INSTALACJA WODOCI ĄGOWA  
 
1.0. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji wody zimnej i wody 
ciepłej, cyrkulacji przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji: 
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
 
Instalacja wody zimnej , ciepłej i cyrkulacji 

• montaż przewodów z rur i kształtek,  z polipropylenu łączonego przez zgrzewanie  
• montaż armatury odcinającej, antyskażeniowej 
• montaż armatury zwrotnej 
• montaż armatury czerpalnej 
• montaż wodomierza skrzydełkowego 
• montaż punktów stałych i podparć przesuwnych 

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
• Pojęcia ogólne 

Instalacja wodociągowa – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, 
stanowiących całość techniczno-użytkową 
 
Instalacja ciepłej wody– część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej 
temperaturze, uznanej za użytkową. 
 
Wodomierz – urządzenie pomiarowe 
 
Podgrzewacz wody – urządzenie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
 
Centralne przygotowanie ciepłej wody – wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych w obrębie obiektu budowlanego 
zaopatrywanego w energię cieplną. 
 
Zasuwa –armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia uszkodzonego lub naprawionego odcinka 
wodociągu. 
 
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
 
Filtr mechaniczny – urządzenie służące do zatrzymania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych w strumieniu wody. 
 
Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
 
Kształtki – są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i urządzeniami. 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1. Materiały do wykonania instalacji wody zimnej, wody ciepłej, cyrkulacji  
 

• rury wodociągowe ciśnieniowe , PN10, PN 20 z polipropylenu PP 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z PN-C-89207 

• kształtki wodociągowe ciśnieniowe PN10, PN 20 z polipropylenu  PP 
atest higieniczny PZH 
aprobata techniczna COBRTI INSTAL 
deklaracja zgodności z DIN -16962 

• zawory zwrotne 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar,  
maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
znak CE 
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• zawory odcinające kulowe gwintowane i kołnierzowe 
maksymalne ciśnienie robocze 10 bar 
maksymalna temperatura robocza +100°C 
atest higieniczny PZH 
znak CE 

• podparcia stałe 
deklaracja zgodności 

• podparcia przesuwne 
deklaracja zgodności 

 
2.2. Składowanie materiałów 

Urządzenia należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów w opakowaniach fabrycznych. 
 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- rury w kręgach składować na płasko na równym podłożu (nie przekraczać wysokości 2 m) 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
- kształtki i złączki powinny być składowane w sposób uporządkowany 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazów. 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 0,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na 
spodzie. 
Nie należy wsuwać rur o mniejszych średnicach do rur o większych średnicach. 
Kształtki, złączki i armatura powinny być składowane tak długo jak to możliwe w opakowaniach fabrycznych. 
Kształtki, złączki i armaturę składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w 
zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. 
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” . 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
 
Rury, armaturę i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi transportowych, 
stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe 
niż 1 m. 
Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

5.3. Montaż instalacji 
 

Montaż przewodów 
Przewody poziome w instalacjach wewnętrznych wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 
3o/oo w kierunku odbiornika. 
W najniższych punktach instalacji należy zapewnić możliwość spuszczenia wody. 
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. 
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. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem 
samokompensacji). 
 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 
Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń cieplnych. 
Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
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Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Na pionowych przewodach powinny być co najmniej dwa uchwyty na każdej kondygnacji 
Rurociągi poziome rozdzielcze powinny mieć izolację cieplną zgodnie z projektem. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa 
sztucznego). 
 
Przewody poziome należy prowadzić poniżej przewodów instalacji c.o. i przewodów gazowych. 
 
Odległość rurociągów poziomych nie izolowanych lub powierzchni izolacji rurociągów izolowanych od powierzchni przegród powinna wynosić co 
najmniej: 
 -  dla rur średnicy do 40 mm  - 30 mm 
 -  dla rur średnicy ponad 40 mm  - 50 mm 
Podpory 
 
Podpory stałe i przesuwne 
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. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych 
powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu. 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów podano w poniższych tabelach. 
 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów  z  PP, w instalacjach wody   zimnej 
 

 
Materiał 

Średnica nominalna rury Przewód montowany 
pionowo1) poziomo 
m m 

1 2 3 4 
P E - Xa 
PP - R 
 

DN 12 do DN 50 1,0 0,8 
DN 16 do DN 20 0,8 0,6 
DN 25 0,9 0,7 
DN 32 1,1 0,8 
DN 40 1,2 0,9 
DN 50 1,3 1,0 

1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
Maksymalny odstęp między podporami przewodów  z  PP, w instalacjach wody   ciepłej 
 

 
Materiał 

Średnica nominalna rury Przewód montowany 
pionowo1) poziomo 
m m 

1 2 3 4 
P E - Xa 
PP - R 
 

DN 12 do DN 50 1,0 0,8 
DN 16 0,9 0,7 
DN 20 1,0 0,8 
DN 25 1,1 0,8 
DN 32 1,3 1,0 
DN 40 1,4 1,1 
DN 50 1,6 1,2 

1)  lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 
 
Prowadzenie przewodów bez podpór 
Przewód poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, może być prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze 
osłonowej z tworzywa sztucznego (w „peszlu”) lub izolacji osadzonej w warstwach podłoża podłogi. 
Przewód w rurze osłonowej lub izolacji powinien być prowadzony swobodnie. 
 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), należy stosować 
tuleje ochronne. 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 

c) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
d) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 
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. 
 
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. 
 
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 elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
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Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest zainstalowana. 
 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
 
Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania powinna być instalowana w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi i 
konserwacji. 
 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na 
armaturze. 
 
Należy zachować właściwą kolejność armatury odcinającej i zwrotnej w stosunku do kierunku przepływu. 
Armatura instalowana na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub podparć, zgodnie z projektem technicznym. 
W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 
Montaż wodomierza 
Wodomierz należy umieścić wewnątrz budynku w pomieszczeniu suchym w miejscu łatwo dostępnym. 
Wodomierz należy ustawić w położeniu poziomym współosiowo z przewodem pomiarowym na wspornikach. 
Przed i za wodomierzem powinny znajdować się zawory odcinające. Za zaworem odcinającym od strony odbiornika powinien znajdować się zawór 
zwrotny i zawór spustowy. 
 
Instalacja rur z polipropylenu( PP ) 
Montaż przewodów i kształtek w instalacji wody zimnej i wody ciepłej należy łączyć przez zgrzewanie mufowe. 
Połączenia zgrzewane wykonywane są przez połączenie rozgrzanych i nadtopionych powierzchni łączonych elementów, w wyniku czego następuje 
polidyfuzyjne połączenie materiałów. 
Rury należy przycinać na wymaganą długość prostopadle do ich osi. 
Przed przystąpieniem do zgrzewania należy sprawdzić czystość łączonych powierzchni, a jeśli są zabrudzone lub zawilgocone to należy je starannie 
oczyścić. 
Zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury do kształtki. Jednocześnie wsunąć końcówkę rury i nasunąć kształtkę na odpowiednie 
końcówki grzewcze zgrzewarki. Po odczekaniu przewidzianego instrukcją czasu, nagrzane elementy odejmowane są od końcówek grzewczych i 
łączone ze sobą przez wciśnięcie rury w kielich kształtki do zaznaczonej uprzednio głębokości. Następnie przez chwilę przetrzymywane bez 
wzajemnych przemieszczeń. Czas nagrzewania obu zgrzewanych elementów jest określony instrukcją producenta. Należy zwrócić uwagę na 
ewentualne niezbędne korekty czasu nagrzewania, np. przedłużenie w przypadku obniżonej temperatury zewnętrznej, lub zróżnicowanie czasu 
nagrzewania łączonych elementów w przypadkach znacznych różnic grubości ścianek (np. łączenie kształtek z rurami o cieńszych ściankach). 
Rozpoczęcie nagrzewania należy tak dobrać, aby nagrzewanie obu elementów zostało zakończone jednocześnie. Końcówki grzewcze zgrzewarki są 
elementami wymiennymi i dobieranymi do kształtu i wymiarów łączonych elementów. 
Zgrzewanie rur PP wykonać zgodnie z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI ZGRZEWANIA. 
Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowań przewodów poziomych powinna wynosić: 

- 0,4 m dla rur o średnicy do 25 mm 
- 0,75 m dla rur o średnicy do 50 mm 

 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
          6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2 Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 

6.3 Kontrola jako ści robót 
 
6.3.1 Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
- przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody budowlane 
- przed pomalowaniem elementów urządzenia i nałożeniem otuliny 
- po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu płukania całego urządzenia oraz dokonaniu regulacji 
- w okresie gwarancyjnym 
 

6.3.2 Badanie armatury 
Badanie obejmuje badanie typu armatury, badanie prawidłowości umieszczenia, wyrywkowe badanie prawidłowości działania poszczególnych 
elementów, sprawdzenie cech legalizacji termometrów oraz manometrów, sprawdzenie typu z zakresu podzielni, miejsc i sposobu wbudowania, 
działania przez obserwację wskazań. 
 

6.3.3 Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic  
i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia gwintowane należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, sprawdzenie odległości 
połączeń względem podpór, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy, oględziny zewnętrzne wykonania połączeń, sprawdzenie ich położenia 
względem podpór.  
Sprawdzenie rozmieszczenia podpór stałych i ruchomych; sprawdzenie spadków przewodów; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, 
sprawdzenie odległości przewodów względem siebie, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród budowlanych oraz względem siebie, 
sprawdzenie prawidłowości łączenia przewodów 
 

6.3.4 Badanie szczelności na zimno 
Badania nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej niż 0°C. Przed przystąpieniem do badania instalację należy kilkakrotnie 
przepłukać. 
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Na 24 godz. (gdy temperatura zewnętrzna jest wyższa od +5°C) przed rozpoczęciem badania instalacja powinna być napełniona wodą zimną i 
dokładnie odpowietrzona. 
W tym okresie należy dokonać starannego przeglądu wszystkich elementów oraz skontrolować szczelność połączeń przy ciśnieniu statycznym słupa 
wody w instalacji. 
 
Próby ciśnieniowe instalacji z rur  polipropylenowych 
Próbę ciśnieniową przeprowadza się na ciśnienie 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego (ciśnienie nie większe niż dopuszczalne dla najsłabszego 
punktu instalacji) przy odkrytych przewodach (nie zabetonowanych, nie zaizolowanych) 
- wytworzyć trzykrotnie w odstępach co 10 minut ciśnienie próbne, 
- po ostatnim osiągnięciu ciśnienia próbnego w przeciągu 30 minut ciśnienie nie powinno obniżyć się o więcej niż 0,6 bara, 
- po dalszych dwóch godzinach ciśnienie nie powinno obniżyć się więcej niż o 0,2 bara od wartości odczytanej po 30 minutach, 
- podczas próby szczelności należy wizualnie sprawdzić szczelność złącz. 
W fazie wylewania posadzek na których rozłożono rury należy utrzymywać w rurach ciśnienie min. 3 bary (zalecane 6 bar). W przypadku 
natynkowego prowadzenia rur sprawdzić zachowanie się podpór stałych i przesuwnych. 
Protokół z próby ciśnienia sporządzić na formularzu firmowym producenta. 
 

6.3.5 Badanie szczelności i działania w stanie gorącym instalacji wody ciepłej 
Badanie można podjąć po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby szczelności na zimno  
i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczeń instalacji. 
Próbę należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła. 
Podczas próby należy dokonać oględzin wszystkich połączeń. 
Wszystkie nieszczelności i inne usterki należy usunąć. 
 
Wynik próby uważa się za pozytywny jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i 
trwałych odkształceń. 
Próbę szczelności na gorąco przeprowadza się na ciśnienie wodociągowe. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest dla: 
• przewodów rurowych       1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu, do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej 
na gwint i łączników; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; całkowitą długość przewodów przy badaniach 
instalacji na szczelność lub przy badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów wody zimnej, wody ciepłej i cyrkulacji 
• kształtki, łączniki, zawory,             1 szt.  
dla każdego typu i średnicy       
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole 
odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 

8.1. Odbiór mi ędzyoperacyjny  
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 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. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
-wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
-wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; – zgodność bruzdy z pionem; – zgodność kierunku bruzdy z projektowanym 
spadkiem;  
- wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części wewnętrznej instalacji; 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy  
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego) 
 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- 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; 
- 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; 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
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Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły 
niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy  
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej; 
- instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono uruchamianie instalacji obejmujące regulację montażową oraz badanie szczelności; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne.  
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- sprawdzić protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji instalacji oraz wyników badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody 

płynącej w odbieranym przewodzie; 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
 
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 stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” . 
Cena za roboty instalacyjne dla rur wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji  zawiera: 

- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- czyszczenie rur 
- wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykucie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody 
- ułożenie i łączenie rur 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
 
Cena za roboty instalacyjne dla montażu armatury zawiera: 
- zakup i dostawę materiałów 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- montaż armatury 
- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 
PN-B-01706:1992 Instalacje wodociągowe.  
Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1717:2003 Instalacja wodociągowa.  
Wymagania w projektowaniu (zmiana Az1) 
 
PN-M-75002:1985 Armatura przepływowa instalacji wodociągowej. Wymagania i badania. 
PN-EN 200:2005 Armatura sanitarna, zawory wypływowe i baterie mieszające (wielkość nominalna ½”), minimalne ciśnienie przepływu 0,5 bar.  
Ogólne wymagania techniczne. 
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PN-EN 671-1:2002 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym. 
 
PN-EN 671-1:1999     Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie – Hydrant wewnętrzny 25. 
 
PN-B-02865:1997/Ap1:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa 
przeciwpożarowa. 
 
PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 
 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 10305-3:2005 Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy – Część 3: Rury ze szwem kalibrowane na zimno  

• Inne akty prawne 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
Dz. U. 02.08.70 – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury – w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
Dz. U. 01.72.747 – Ustawa z dnia 7.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 
 

• Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji, Warszawa – 1994. 
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 – wyd. COBRTI INSTAL , lipiec 2003r. 
Zabezpieczenia wody przed wtórnym zanieczyszczeniem, zeszyt 1 – wyd. COBRTI INSTAL, czerwiec 2001r. 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 04.00 

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
 
1.0. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej 
przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 
 

 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) związana jest z wykonaniem nw. robót:  
Instalacja kanalizacji  
 

• drobne roboty ziemne 
• montaż przewodów żeliwnych 
• montaż podejść z rur żeliwnych 
• montaż syfonów z PVC 
• montaż umywalki lub zlewu 
• montaż studzienki schładzającej 
• montaż pompy do ścieków 
• montaż wpustów podłogowych  

 
1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 
• Pojęcia ogólne 

Użytkownik instalacji  – osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie obiektu budowlanego i jego 
otoczenia. 
 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do 
sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 
 
Eksfiltracja – przenikanie (ubytek) wody lub ścieków do gruntu. 
Infiltracja  – przenikanie wody gruntowej do przewodu 
 
Podłączenie kanalizacyjne (przykanalik) – przewód odprowadzający ścieki z nieruchomości do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego 
odbiornika. 
 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika. 
 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do przewodu 
odpływowego. 
 
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-gospodarczych z atmosferą, służący do 
wentylowania tej instalacji (i sieci kanalizacji zewnętrznej) oraz wyrównywania ciśnienia. 
 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem odpływowym. 
 
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych w wyniku działalności higieniczno-
sanitarnych i gospodarczych. 
 
Czyszczak – element instalacji umożliwiający dostęp do wnętrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego oczyszczenia. 
 

1.5  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
 
2.0 MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1 Materiały do wykonania instalacji kanalizacji  
 

• rury i kształtki kanalizacyjne żeliwne  
   znak CE 
• umywalka, zlew 

atest higieniczny PZH 
znak CE 

• wpusty podłogowe  
znak CE 

• syfony rurowe do umywalek z PVC i syfony dla zlewozmywaków 
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znak CE 
• betonowa studzienka schładzająca wraz z pompą do ścieków 

 
2.2 Składowanie materiałów 

 
Materiały tworzywowe 
Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy je odpowiednio chronić: 
- należy chronić je przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
- szczególnie należy zwracać uwagę na zakończenia rur i zabezpieczać je ochronnymi kapturkami 
- nie dopuszczać do składowania w sposób, przy którym mogłyby wystąpić odkształcenia 
- nie dopuszczać do zrzucania elementów 
- niedopuszczalne jest „wleczenie” rur po podłożu 
Tworzywa sztuczne mają ograniczoną odporność na podwyższoną temperaturę i promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed: 
- długotrwałą ekspozycją słoneczną 
- nadmiernym nagrzewaniem od źródeł ciepła 
Rury luzem układać należy na gładkim i czystym podłożu na podkładkach i przekładkach drewnianych w stosach o wysokości do 1,5 m. 
Rury o różnych średnicach i grubościach powinny być tak składowane, aby rury o grubszej ściance i większej średnicy winny znajdować się na 
spodzie. 
Kształtki powinny być składowane tak długo jak to możliwe zakonserwowane fabrycznie i w oryginalnym opakowaniu. 
Kształtki składować najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych. 
 Rur i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec. 
 
Materiały żeliwne 
Składowanie rur i kształtek żeliwnych może odbywać się na gruncie nieutwardzonym, wyrównanym, pod warunkiem, że nacisk przekazywany na 
grunt nie przekroczy 0,5 MPa. 
 
Składowanie powinno umożliwi ć dostęp do poszczególnych wyrobów lub pojedynczych sztuk. 
 
Teren składowania powinien być wyrównany, wolny od kamieni i ostrych przedmiotów. 
 
Rury i kształtki należy składować oddzielnie, najlepiej pod zadaszoną częścią składowiska na równym podłożu na podkładkach drewnianych lub w 
zamkniętych pomieszczeniach. 
 
Do załadunku i rozładunku wyrobów żeliwnych należy użyć sprzętu mechanicznego. 
Rur żeliwnych i kształtek NIE WOLNO zrzucać i wlec. 
 
Uszczelki do łączenia rur 
Jeżeli uszczelki muszą być przechowywane oddzielnie od rur, to tylko w pomieszczeniach zamkniętych, z dala od grzejników i substancji, które mogą 
oddziaływać chemicznie na materiał przechowywany. 
 
Smar 
Smar poślizgowy używany do smarowania uszczelek w trakcie montażu, należy przechowywać w wydzielonym magazynie, zgodnie ze wskazaniami 
Producenta i zgodnie z wymogami BHP. 
 
3.0 SPRZĘT 

 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne” . 
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót oraz 
żurawiem samochodowym do 1,0 t,  spycharką gąsienicową 74 kW. 
 
4.0 TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”. Wykonawca powinien dysponować sprawnym 
technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t i samochodem samowyładowczym do 5 t.  
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
 
Rury kształtki, elementy i urządzenia należy chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są przewożone, zawiesi 
transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i metod przeładunku. 
 
Transport powinien być wykonany pojazdami o odpowiedniej długości, tak, aby wolne króćce wystające poza skrzynię ładunkową nie były dłuższe 
niż 1 m. 
 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0 WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót. 
 

5.2 Rozpoczęcie robót 
Przed rozpoczęciem montażu Kierownik robót powinien stwierdzić, że: 
• teren odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót ziemnych. 
• obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeństwa pracy do prowadzenia robót instalacyjnych 
• elementy budowlano-konstrukcyjne mające wpływ na montaż instalacji odpowiadają założeniom projektowym. 
 

5.3 Montaż instalacji 
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Montaż przewodów kanalizacyjnych 
Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodów kanalizacji sanitarnej w zależności od średnicy przewodu wynoszą: 

- dla przewodu średnicy 100 mm – 2,0% 
- dla przewodu średnicy 150 mm – 1,5% 

 
Dopuszczalne odchylenia od spadków przewodów poziomych, założonych w projekcie technicznym, mogą wynosić ±10%. Spadki podejść 
kanalizacyjnych wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym (pionem) i z zasadą osiowego 
montażu elementów przewodów. 
 
Przewody z rur kanalizacyjnych powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków.  
Przewody należy prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. 
 
Należy pamiętać, aby przewodów nie prowadzić nad rurami zimnej i ciepłej wody, gazu, centralnego ogrzewania oraz „gołymi” przewodami 
elektrycznymi. 
 
Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m, a w przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, 
należy zastosować izolację termiczną. 
 
Odgałęzienia przewodów odpływowych (poziomów) powinny być wykonane za pomocą trójników o kącie rozwarcia nie większym niż 45° 
 
Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów stalowych lub obejm z tworzywa. Konstrukcja uchwytów lub 
wsporników powinna zapewniać odizolowanie przewodów od przegród budowlanych i ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w 
przewodach i przegrodach budowlanych. 
 
Elementy mocujące zawsze powinny obejmować rurę pod kielichem. 
 
Maksymalny rozstaw uchwytów na przewodach poziomych wynosi 1 m. W przewodach pionowych na każdej kondygnacji należy stosować co 
najmniej jedno mocowanie stałe i jedno ruchome. 
Pomiędzy przewodem a obejmą należy stosować podkładki elastyczne.  
 
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach, pod warunkiem zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne 
wydłużenia rurociągów. 
 
Bruzdy powinny być zakryte po przeprowadzeniu próby szczelności. 
 
Przewody kanalizacyjne ułożone w ziemi pod płytą posadzkową należy układać na podsypce z piasku grubości min. 15 cm; dno wykopów powinno 
znajdować się w gruncie rodzimym lub powinno być wysłane warstwą odpowiedniego materiału zabezpieczającego przed osiadaniem trasy 
kanalizacyjnej. 
 
Przewody poziome na odcinku pomiędzy pionami a studzienkami (znajdującymi się na sieci kanalizacyjnej) należy prowadzić ze stałym spadkiem 
przewodu. 
 
Podpory 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwi ć łatwy i trwały montaż  
 
Tuleje ochronne 
Przejścia przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, a przewodem pionowym przez strop), wymagają zastosowania tulei 
ochronnych. 
 
W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 
 
Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu: 
- co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 
- co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
 
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.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale plastycznym, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
 
Przewody winny być ułożone w miarę możliwości równolegle lub prostopadle do sieci. 
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 elementów, zgodnie z rozwiązaniem 
szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
 
Montaż przyborów sanitarnych 
Zlewozmywaki należy mocować do ściany w sposób zapewniający łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 
 
Umywalki należy mocować do ściany zapewniając łatwy demontaż oraz właściwe użytkowanie. 
 
Miski ustępowe należy mocować do posadzki w sposób zapewniający łatwy demontaż i właściwe ich użytkowanie. Miski ustępowe powinny być  
Przybory i urządzenia łączone z urządzeniami kanalizacyjnymi należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia wodne (syfony). 
 
Wysokość ustawienia przyborów zgodnie z obowiązującymi przepisami . 
 
Instalacja z rur żeliwnych  
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Rury dostarczane są w odcinkach trzymetrowych, a na budowie docinane są na wymiar. 
Do cięcia rur należy używać specjalnych obcinarek, które umożliwiają szybkie, czyste i prostopadłe przycięcie. Nie należy skracać i przycinać 
kształtek. Przycięty koniec należy oczyścić z zadziorów, nierówności oraz usunąć krawędzie skrawające. 
 
6.0 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2 Kontrola jako ści materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 

6.3 Kontrola jako ści robót instalacyjnych 
6.3.1 Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić w następujących fazach: 
a) przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 

budowlane 
b) po ukończeniu montażu i po przeprowadzeniu prób szczelności 
c) w okresie gwarancyjnym 

 
6.3.2 Badanie przyborów sanitarnych 

Należy wykonywać sprawdzenie położenia przyborów sanitarnych względem jego odległości od elementów budowlanych sposób mocowania, 
wypoziomowanie, połączenie z przewodami, rozmiary i ich dostępność. 
 

6.3.3 Badanie przewodów 
Należy sprawdzić prawidłowość prowadzenia przewodów, zastosowany rodzaj rur i ich średnic i porównać wyniki z dokumentacją; połączenia 
kielichowe należy wykonać przez wyrywkowe oględziny zewnętrzne, na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.  
Sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów lub obejm; sprawdzenie spadków przewodów, sprawdzenie przez oględziny zewnętrzne umieszczenia 
elementów do odpowietrzenia; sprawdzenie przejść przewodów przez ściany i stropy, sprawdzenie odległości przewodów względem przegród 
budowlanych oraz względem innych przewodów, sprawdzenie prawidłowości łączenia pionów z przewodami poziomymi. 
 

6.3.4 Badania szczelności 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadać następującym warunkom: 
• powinny być wykonane przed zakryciem bruzd, stropów podwieszanych oraz przed zabudowaniem przejść przewodów przez pomieszczenia; 
• podejścia i przewody spustowe (piony) kanalizacji ścieków bytowo-gospodarczych należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego 

przepływu przez nie wody 
• kanalizacyjne przewody odpływowe (poziomy) odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność po napełnieniu wodą 

powyżej kolana łączącego pion z poziomem poprzez oględziny. 
• pionowe przewody kanalizacji deszczowej poddać próbie szczelności przez zalanie ich wodą. 
 
7.0 OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
Jednostką obmiarową jest dla: 
• wykopów                                             1 m3  
ziemi w objętości korpusu ziemnego; 
• podsypki, obsypki, zasypu                              1 m3  
zużytego materiału; 
• przewodów rurowych                              1 mb  
dla każdego typu i średnicy; długość należy mierzyć wzdłuż osi przewodu; długość zwężki należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 
całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji na szczelność powinna stanowić suma długości przewodów kanalizacji sanitarnej, 
technologicznej i deszczowej 
• wpusty podłogowe  , studzienki schładzające , pompy   1 kpl 
dla każdego typu i średnicy 
• przybory sanitarne, kształtki                            1 szt. 
dla każdego typu i średnicy 
 
W przypadku robót zanikających obmiar winien być wykonany w trakcie trwania prac wykonawczych i jego wyniki należy umieścić w protokole 
odbiorowym, który należy zachować do odbioru końcowego. 
 
8.0 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
Odbiór robót instalacji rurowych powinien następować w różnych fazach wykonywania robót. 
 

8.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie 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. 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
- wykonanie robót ziemnych (wykopy, podsypka, obsypka, zasypka) 
- wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy – umiejscowienie i wymiary otworu; 
- wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka poziomego instalacji – zgodność kierunku bruzdy z 

projektowanym spadkiem; 
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Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2 Odbiór częściowy instalacji 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji , do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. 
 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
- sposobu wykonania wykopów pod względem: obudowy oraz ich zabezpieczenie przed zalaniem wodą gruntową i z opadów atmosferycznych 
- podłoża wzmocnionego, w tym jego grubości, usytuowania w planie, rzędnych i głębokości ułożenia 
- jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz atestami 

producenta i normami przedmiotowymi 
- ułożenia przewodu na podłożu wzmocnionym 
- długości i średnicy przewodów oraz sposobu wykonania połączenia 
- badanie szczelności podłoża 
- warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewodów do powierzchni terenu 
- zagęszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotności 
- instalacji kanalizacji prowadzonej pod posadzką, w bruzdach  
 
Długość odcinka podlegającego odbiorom częściowym nie powinna być mniejsza niż 50 m.. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
- 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; 
- 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; 
- przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 
 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z 
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce 
zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokołu odbioru należy załączyć protokoły 
niezbędnych badań odbiorczych. 
 
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3 Odbiór końcowy instalacji 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
- zakończono wszystkie roboty ziemne i montażowe przy instalacji; 
- dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
- zakończono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykończeniowe i inne mające wpływ na poprawność eksploatacji instalacji; 
 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
- projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
- dziennik budowy; 
- potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
- obmiary powykonawcze; 
- protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- protokoły wykonanych badań odbiorczych 
- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano instalację 
- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów 
- instrukcję obsługi instalacji 
 
W ramach odbioru końcowego należy: 
- sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym 
- sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, 

sprawdzić w dzienniku budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstw 
- sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
- sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
- sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych 
- uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 
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 stwierdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej 
korozją, zamarznięciem ścieków lub innymi przyczynami. 
 
9.0 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
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9.1 Roboty instalacyjne 

Cena za roboty instalacyjne dla rur kanalizacyjnych z kształtkami zawiera: 
• wykonanie robót przygotowawczych 

• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie prac przygotowawczych: tyczenie trasy, wykonanie bruzd, wykonanie przejść przez przegrody, 
• ułożenia rur z dopasowaniem końcówek 
• przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST. 
 
Cena za roboty instalacyjne dla montażu przyborów sanitarnych, wpustów podłogowych elementów instalacji zawiera: 
• zakup i dostawę materiałów 
• wykonanie robót przygotowawczych 
• montaż przyborów, wpustów podłogowych, łazienkowych, dachowych, elementów instalacji i systemu zabudowy podtynkowej 
• przeprowadzenia badań i pomiarów wymaganych w ST. 
 
Po zakończeniu wszystkich prac należy uprzątnąć miejsce pracy. 
 
 
10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Polskie Normy 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy gruntów. 
PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
 
PN-B-06050:1999 Geotechnika – Roboty ziemne – Wymagania ogólne. 
PN-M-47850:1990 Deskowanie dla budownictwa monolitycznego. Deskowanie uniwersalne. Terminologia, podział i główne elementy składowe. 
PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy, określenia 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki Techniczne Wykonania. 
PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne.  
Wymagania w projektowaniu. 
PN-EN 1610:2002            Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 
PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 
PN-B-12630:1978 Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania. 
PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustępowe. 
 

• Akty prawne 
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1226 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 
Dz. U. z 1972r. Nr 13 poz. 93 – Sprawa bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
 

• Inne dokumenty 
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej 
i Klimatyzacji, wydawnictwo Warszawa – 1994. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – część II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe - opracowane przez COBRTI 
INSTAL – wydawnictwo ARKADY – 1988 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych – zeszyt 9 opracowane przez COBRTI INSTAL – sierpień 2003r 
Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu , wydana przez 
Producenta. 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
STI 05.00 

IZOLACJE CIEPLNE DLA INSTALACJI RUROWYCH 
                           
1.0. WSTĘP 
       1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru izolacji cieplnych dla instalacji 
rurowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych dotyczących realizacji inwestycji:  
„Remont i modernizacja kotłowni budynku mieszkalnego przy ul.Grabowej 22a w Poznaniu”. 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót budowlano-montażowych 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 
Roboty których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór robót zgodnie z punktem 1.1.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją 
Techniczną  „Wymagania Ogólne”  
• Pojęcia ogólne 
 
Izolacja cieplna – osłona powierzchni rurociągów, armatury i urządzeń ograniczająca straty przesyłanego lub magazynowanego ciepła do otoczenia. 
 
Izolacja właściwa – warstwa (lub warstwy) izolacji cieplnej wykonana z materiału o odpowiednio małym współczynniku przewodzenia ciepłą 
 
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed niekorzystnymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia 
mechaniczne, zawilgocenia). 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne”  
 
2.0. MATERIAŁY 
Ogólne warunki stosowania materiałów podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
 

2.1. Materiały do wykonania izolacji cieplnych i przeciwkondensacyjnych 
 
• otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej i poliuretanowej 
współczynnik przewodzenia ciepła 
 λ = 0,035 W/mK przy 10°C 
 λ = 0,038 W/mK przy 40°C 
temperatura pracy od -80° do +95°C 
 odporność na dyfuzje pary wodnej µ ≥ 3500÷14000 (wg DIN 52615) 
 znak CE 
klasyfikacja ogniowa ITB 
• klej kontaktowy o krótkim czasie schnięcia  
 znak CE 
 

2.2. Składowanie materiałów 
Izolacje mają ograniczoną odporność na promieniowanie UV, w związku z czym należy chronić je przed długotrwałą ekspozycją słoneczną. 
Izolacje należy przechowywać w opakowaniach fabrycznych (kartonach) w pomieszczeniach suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i 
gazów. 
 
3.0. SPRZĘT 
Warunki ogólne stosowania sprzętu podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”  
Do wykonania robót Wykonawca powinien dysponować drobnym sprzętem montażowym wynikającym z technologii prowadzenia robót. 
 
4.0. TRANSPORT 
Warunki ogólne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne”  
Wykonawca powinien dysponować sprawnym technicznie samochodem dostawczym do 0,9 t. 
Zaleca się transport w opakowaniach fabrycznych. 
Materiały przewożone powinny być zabezpieczone przed przypadkowym przesunięciem i uszkodzeniem w czasie transportu.  
 
5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Warunki ogólne wykonania robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Warunki Ogólne” . 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót. 
 

5.2. Rozpoczęcie robót 
Montaż izolacji należy rozpocząć po pozytywnych próbach szczelności, wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości powyższych robót protokołem odbioru. 
 

5.3. Montaż izolacji 
Wszystkie prace montażowe na rurach i kształtkach powinny być wykonywane w temperaturze otoczenia. 
Montaż izolacji należy prowadzić ściśle wg instrukcji montażu producenta otulin. 
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Powierzchnia rurociągów, armatury i urządzeń powinna być czysta, sucha.  
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami, tłuszczem itd. oraz na 
powierzchniach z nie całkiem wyschniętą lub uszkodzoną powłoką antykorozyjną. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, powierzchnię należy oczyścić z kurzu, 
brudu, oleju, tłuszczu i pyłu za pomocą płynu czyszczącego. 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być również suche, czyste i nie uszkodzone. 
Składowanie materiałów na stanowisku pracy powinno wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia.  
Należy zwracać uwagę na narzędzia (noże i wykrojniki), powinny być ostre klej powinien być świeży a pędzle czyste. 
Izolacja podczas montażu powinna być „ściskana”. Jest to istotne zwłaszcza przy połączeniach oraz gdy materiał jest montowany na powierzchniach 
zakrzywionych. 
Nie można łączyć otulin tylko za pomocą klipsów montażowych. 
Zawsze należy kleić starannie izolacje na stykach czołowych i wzdłużnych nanosząc równomiernie cienką warstwę kleju z dwóch stron. 
Należy przyklejać również otulinę do rury na jej końcach na odcinkach ok. 5 cm. 
Nigdy nie należy izolować instalacji podczas jej działania.  
Po zakończeniu montażu izolacji należy odczekać ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby proces klejenia (odparowania rozpuszczalnika) 
zakończył się całkowicie. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne kontroli 
 
Ogólne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 

6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
 

6.3. Kontrola jakości robót 
6.3.1. Warunki przystąpienia do badań 

Badania należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd, stropów podwieszonych oraz przed zamurowaniem przejść przewodów przez przegrody 
budowlane 
 

6.3.2. Badanie izolacji 
Należy sprawdzić prawidłowość montażu otulin i jej zgodność z dokumentacją techniczną  
i Specyfikacją Techniczną co do rodzaju, gatunku i grubości handlowej. 
 
7.0. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania Ogólne” . 
 
8.0. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej  „Wymagania ogólne” . 
 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie izolacji cieplnych 
Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonanie izolacji 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. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez innych pracowników. 
 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów robót: 
a) Prowadzenie przewodów instalacji 
b) wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego 
c) wykonanie przewidywanych prób szczelności instalacji. 
 
Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do 
prawidłowego wykonania izolacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 
 
W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania izolacji, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 
 

8.2. Odbiór techniczny częściowy izolacji cieplnych 
Odbiór techniczny częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu 
robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach przewodów układanych w rurach 
płaszczowych w warstwach budowlanych podłogi, uszczelnień przejść w przepustach oraz przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 
niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego. 
Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
a) sprawdzić czy odbierany element izolacji jest wykonany zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian w tym projekcie; 
b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części izolacji z wymaganiami określonymi w projekcie i Specyfikacji Technicznej 
Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie robót, zgodność wykonania izolacji z 
projektem technicznym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części izolacji, które 
były objęte odbiorem częściowym.  
W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub 
uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

8.3. Odbiór techniczny końcowy izolacji cieplnych 
Izolacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu następujących warunków: 
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a) zakończono wszystkie roboty przy izolacji cieplnej; 
b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym; 
Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy izolacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  
i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 
b) dziennik budowy; 
c) potwierdzenie zgodności wykonania izolacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami; 
d) obmiary powykonawcze; 
e) protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
f) protokoły odbiorów technicznych częściowych 
g) protokoły wykonanych badań odbiorczych 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano izolację 
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 projekcie i Specyfikacji Technicznej 
c) sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych 
d) sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych 
 
9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Warunki Ogólne” . 
 
Cena za roboty związane z izolacją cieplną dla instalacji rurowych zawiera: 
- wykonanie robót przygotowawczych 
- zakup i dostawę materiałów 
- ułożenie izolacji na rurociągach 
- zabezpieczanie przed uszkodzeniem 
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w ST 
- uprzątnięcie miejsca pracy 
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę . 
 
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Polskie Normy  
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo – Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń – Wymagania i badania odbiorcze. 
 
• Inne dokumenty  
Dz. U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 – Prawo budowlane 
 
Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 – Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
 
Dz. U. z 1997r. Nr 129, poz. 844 – Ogólne przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 
 
 
UWAGA!  
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów 
określonych prawem polskim. 
Przywołanie przepisu, który został znowelizowany obliguje wykonawcę do stosowania jego aktualnej treści. 
 
 
 
 
 


