
                „P R O – B A N”   M A C I E J   B A N A C H 

  

PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE, NADZORY 
 

 

09-500 Gostynin ul. Jana Pawła II 18/14 Tel: 512 472 771 email: mbanach1@gmail.com 
 

 
 
 
 
 

 

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANIA 
I   ODBIORU   ROBÓT   BUDOWLANYCH 

 
 
 
 
Inwestor:                  
   
   Gmina Łąck 
                   ul. Gostynińska 2,  
  09-520 Łąck 
 
Obiekt:    ......... 
   
  „Modernizacja stacji uzdatniania wody we Władysławowie”. 
 
 
Adres inwestycji:  
   
  Władysławów, gm. Łąck 
 
 
Projektant:  
  
  dr inż. Maciej Banach 
  upr. nr  MAZ/0801/PBKb/15 
       
 
 
 
 
 

5 marca 2020 r. 
 
 
 



2 
 

 
I.   ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA .............................................................................................................3 

WYMAGANIA  OGÓLNE .............................................................................................................................3 

ROBOTY  IZOLACYJNE ............................................................................................................................. 19 

TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE .................................................................................................... 24 

ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE ........................................................... 28 

DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH .................................................................................................... 30 

STOLARKA ............................................................................................................................................... 35 

ROBOTY  MALARSKIE .............................................................................................................................. 39 

ROBOTY ELEKTRYCZNE ........................................................................................................................... 45 

 
 
  



3 
 

I.   ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA 
 

WYMAGANIA  OGÓLNE 
 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Specyfikacja Techniczna - “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach 
zadania pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania wody we Władysławowie”. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) jest wykorzystywana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót określonych w pkt. 1.1  
 

1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
niżej wymienionymi specyfikacjami.  
Architektura i konstrukcja: 

 Roboty izolacyjne, 
 Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
 Roboty dekarskie i blacharskie, Rynny i rury spustowe 
 Docieplenie ścian zewnętrznych 
 Stolarka, 
 Roboty malarskie, 

Instalacje elektryczne: 
 Roboty elektryczne 

 
1.3.1.  Najważniejsze oznaczenia i skróty użyte w ST 

 OST     – ogólna specyfikacja techniczna 
 ST        – specyfikacja techniczna 
 PZJ      –  program zapewnienia jakości 
 bhp.     – bezpieczeństwo i higiena pracy 
 GUGiK  – Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
 

1.4.1. Dziennik budowy  
zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, 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 
Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i projektantem. 
 

1.4.2. Inspektor Nadzoru   
osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie 
kontraktem. 
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1.4.3. Kierownik budowy  

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 

1.4.4. Książka obmiarów   
akceptowany przez Inspektora Nadzoru projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

1.4.5. Laboratorium  
laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 
 

1.4.6. Materiały  
wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 

1.4.7. Polecenie Inspektora Nadzoru    
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora, w formie pisemnej, dotyczące sposobu 
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

1.4.8. Projektant   
uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.9. Przedsięwzięcie budowlane  
kompleksowa realizacja nowego przedsięwzięcia (zmiana parametrów geometrycznych w planie i 
przekroju. 
 

1.4.10. Przetargowa dokumentacja projektowa   
część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 
 

1.4.11. Ślepy kosztorys  
wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 

1.4.12. Zadanie budowlane   
część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną 
budowli drogowej lub jej elementu. 
 

1.4.13. Teren budowy   
teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy, egzemplarz dokumentacji projektowej i 
komplet ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w umowie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek przy udziale nadzoru autorskiego. 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków (ewentualnie 
zgodnie z decyzją nadzoru autorskiego). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod   ruchem”) 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów 
(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) 
na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego 
robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt 
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organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku 
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu. 
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 Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę kontraktową. 
 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 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: 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania pożaru. 
 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie 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. 
 

1.5.7. 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, określonego odpowiednimi przepisami. 
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien 
otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej i 
prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak 
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O 
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez 
jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować 
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za 
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego 
działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. 
Jednakże, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie 
będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne 
zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków 
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor 
Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. 
Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

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

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby przebudowa, budowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i 
inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, 
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

1.5.13. 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 Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi 
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i 
przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
 

1.5.14. Wykopaliska 
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu 
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność 
Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie z 
jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w 
robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu 
wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową. 
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MATERIAŁY 
 

1.6. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje  
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
 

1.7. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach 
umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 

1.8. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia 
zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane 
w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii 
materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 
Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie 
odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
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Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora 
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach. 
 
 

1.9. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru  zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z barakiem jego przyjęcia i niezapłaceniem. 
 

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

1.11. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zmieniany. 
 
SPRZ ĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
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, 
projektu organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

1.12. Zapewnienie jakości i terminu wykonywania robót   
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru 
programu harmonogramu, 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 Inspektora Nadzoru. 
 

1.13. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi  Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 
usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

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

1.15. 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 krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

1.16. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
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1.17. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i   ST.W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.18. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, 
deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 
objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Inspektorowi  Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

1.19. Dokumenty budowy 
 

1.19.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa 
na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 

 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

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

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

1.19.2. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

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

1.19.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania terenu budowy, 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły odbioru robót, 
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie. 
  

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

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

1.21. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako 
długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami ST. 
 

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

1.23. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem  
Nadzoru. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
 

1.24. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
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 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
1.25. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

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

1.26. Odbiór częściowy 
Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

1.27. Odbiór ostateczny robót 
 

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

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została     
 sporządzona w trakcie realizacji umowy, 
 szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające  
 lub zamienne), 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST,           
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
 załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST, 
 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

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

1.28. Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie pogwarancyjnym. 
Odbiór po okresie rękojmi będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

1.29. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST pkt. 9 dla tej Roboty. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 

transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

1.30. Warunki umowy i wymagania ogólne  
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje wszystkie 
warunki określone w w/w dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami). 
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555). 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami). 
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ROBOTY  IZOLACYJNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru izolacji, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja stacji uzdatniania 
wody we Władysławowie”. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objętych przetargiem. 
Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
MATERIAŁY 

1.6. Wymagania ogólne 
Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. 
 

1.7. Izolacje z papy 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 
 

1.7.1. Lepiki i kleje  
nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg 
metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
 

1.8. Materiały izolacyjne  
powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 

1.9. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 
 

1.9.1. Masa asfaltowo-kauczukowa 
Wymagania wg normy PN-B-24006:1997 
spływność – masa asfaltowo-kauczukowa nie powinien spływać w temperaturze 100°C w ciągu 5 godzin 
z powłoki w pozycji pionowej 
przesiąkliwość – masa nie powinna przesiąkać przy działaniu słupa wody 1000mm w czasie 48h 
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czas tworzenia powłoki – czas tworzenia powłoki nie powinien przekraczać 6h* (*w warunkach 
laboratoryjnych) 
giętkość powłoki – powłoka nie powinna się rysować ani pękać w temperaturze  –10OC przy przeginaniu 
na półobwodzie klocka o średnicy 30mm 
 

1.9.2. Lepik asfaltowy na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998. 
temperatura mięknienia – 60–80°C 
temperatura zapłonu – 200°C 
zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 
spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 godzin warstwy sklejającej dwie 
warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 
zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków papy sklejonych ze sobą i 
przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 
 

1.9.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg PN-B-24620:1998 
 

1.9.4. Papa termozgrzewalna 
Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę wentylacyjną nawierzchniową, 
spełniającą min. wymagania: 
Warstwy papy 
- posypka z drobnego piasku krzemowego,  
- mieszanka asfaltu oksydowanego z wypełniaczami mineralnymi o całkowitej grubości min. 1 mm,  
- papa SBS na osnowie z włókniny poliestrowej,  
- mieszanka asfaltu oksydowanego z wypełniaczami mineralnymi o całkowitej grubości min. 1 mm 
- posypka z drobnego piasku krzemowego lub łatwo topliwa folia polietylenowa  
  

Papa nawierzchniowa, minimalne wymagania: 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek 
[N/50mm] 

1200 / 1000, gr. 
papy 5,6mm, 
Giętkość w niskich 
temp. [°C] -25 

Wymagana klasyfikacja ogniowa B roof(t1)  
Papa nawierzchniowa, minimalne wymagania: 
Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż / w poprzek 
[N/50mm] 

1200 / 1000, gr. 
papy 5,6mm, 
Giętkość w niskich 
temp. [°C] -25 

Wymagana klasyfikacja ogniowa B roof(t1)  
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 
Wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 
Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 
Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek sklejenia się papy. Dopuszcza 
się naderwania na krawędziach wstęgi papy w kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej 
niż w 3 miejscach na każde 10 m długości papy. 
Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne zabarwienie. 
Wymiary papy w rolce 
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długość:  20 m ±0,20 m 
                      40 m ±0,40 m 
                     60 m ±0,60 m 
szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 
Pakowanie, przechowywanie i transport 
Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co najmniej 20 cm i związane 
drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 
Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi danymi określonymi w ww. 
normie. 
Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i 
działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 cm od grzejników. 
Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej warstwie. Odległość między 
stosami – 80 cm. 
 
 

1.9.1. Styropian  
Styropian EPS 100-040 samogasnący z wlaminowaną warstwą papy (styropapa). Do ocieplenia dachu o 
maksymalnej przewodności cieplnej 0,040W/mK. 
Wymagania 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych, 
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
dla płyt o grubości poniżej 30 mm – o głębokości do 4 mm 
dla płyt o grubości powyżej 30 mm – o głębokości do 5 mm. 
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 
10 cm2. 
Wymiary: 
długość – 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5% 
szerokość – 1200, 1000, 600, 500 mm – dopuszczalne odchyłki ±1,5 mm 
grubość – 20–500 mm co 10 mm – dopuszczalne odchyłki ±0,5%. 
Pakowanie 
Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5–3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie powinna 
być wyższa niż 1,2 m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykieta zawierająca nazwę zakładu, 
oznaczenie, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza. 
Przechowywanie 
Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od źródeł ognia. 
Transport 
Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP i ruchu drogowego. 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
TRANSPORT 
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

1.10. Izolacje przeciwwilgociowe  
1.10.1. Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. 
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Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 

1.10.2. Gruntowanie podkładu 
Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien być zagruntowany 
roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 
Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 
Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa 
może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 
Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. 
 

1.10.3. Izolacje papowe 
Kładzenie izolacji z papy podkładowej i nawierzchniowej należy wykonywać zgodnie z instrukcją 
producenta wybranego systemu, ze względu na zachowanie gwarancji producenta. 

 
1.10.4. Izolacje termiczne 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe z wklejoną papą 
(styropapa) należy układać na styk bez szczelin. 
Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków winno 
wynosić minimum 3 cm. 
Przy wykonywaniu ocieplenia ścian warstwowych płyty powinny być wbudowywane w czasie 
wznoszenia ścian. Należy wykonać 50 cm wysokości jednej warstwy ściany, zmontować płyty a następnie 
wykonać drugą warstwę ściany. 
W czasie przerw w pracy wbudowane materiały należy chronić przed zawilgoceniem (przez nakrycie folią 
lub papą). 
 
KONTROLA JAKOŚCI 

1.11. Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich 
jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 
wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i 
sprawdzonych w naturze. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
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Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykoń-
czeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, 
dziennik budowy, 
zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 
Roboty izolacyjne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
dostarczenie materiałów, 
przygotowanie i oczyszczenie podłożą, 
wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
uporządkowanie stanowiska pracy. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.  
Płyty styropianowe. 
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 622-1:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne.  Wymagania ogólne. 
PN-EN 622-2:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt twardych. 
PN-EN 622-3:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt półtwardych. 
PN-EN 622-4:2000 Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt porowatych. 
PN-EN 622-5:2000  Płyty pilśniowe. Wymagania dla płyt formowanych na sucho.
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TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zewnętrznych i wewnętrznych, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą:   
„Modernizacja stacji uzdatniania wody we Władysławowie”. 

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

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 
 Tynki cementowo-wapienne 
 Tynki zewnętrzne. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
MATERIAŁY 

1.6. Woda (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. 
 

1.7. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
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 mm. 

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. 
 

1.8. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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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 marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
 

1.9. Tynk cienkowarstwowy SILIKATOWY 
Uwaga aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych tynków, należy na jedną 
powierzchnię nakładać tynk o tej samej dacie produkcji. 
 
SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 
TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
lub utratą stateczności. 
 
WYKONANIE ROBÓT 

1.10. Ogólne zasady wykonywania tynków 
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. 
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 
4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek 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. 
 

1.11. Przygotowanie podłoży 
1.11.1. Spoiny w murach  

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. 
 

1.12. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
1.12.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut 

tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
1.12.2. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
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Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 
1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku 1:1:2. 
 

1.13. Wykonanie tynków cienkowarstwowych  
Gotowy tynk należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta. 
 

1.14. Kryteria oceny jakości i odbioru 
 
- sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
- sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
 
KONTROLA JAKOŚCI 
 

1.15. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-
tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m2, a w przypadku ościeży m, Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
ODBIÓR ROBÓT 

1.16. 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. 
 
 

1.17. Odbiór tynków 
1.17.1. Ukształtowanie powierzchni,  

krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 
techniczną. 
 

1.17.2. 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.). 
 

1.17.3. Niedopuszczalne 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. 
 

1.18. Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
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Wg punktu 5. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 

1.19. Tynki wewnętrzne i zewnętrzne 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  
i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-EN 771-6:2002  Wymagania dotyczące elementów murowych.  
Elementy murowe z kamienia naturalnego. 
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99  Płyty kartonowo-gipsowe 
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ROBOTY DEKARSKIE I BLACHARSKIE, RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
1.  WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
Robót związanych z wykonaniem odbioru rynien i rur spustowych z blachy. 
Specyfikacja niniejsza odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane w ramach: 
„Modernizacja stacji uzdatniania wody we Władysławowie”. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne należy 
odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zestawienie Specyfikacji 
Lista wszystkich specyfikacji jest przedstawiona w spisie treści. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1.  Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w STWiORB „Wymagania ogólne”. 
1.4.2.  Rynna – koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 
1.4.3.  Rura spustowa – rura odprowadzająca wodę do kanalizacji deszczowej lub na teren. 

 
MATERIAŁY. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STWiORB 
 „Wymagania ogólne”. 
 

1.6. Rodzaje materiałów 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB 
oraz ocenę Państwowego Zakładu Higieny. 
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej. 
Uchwyty systemowe wg wytycznych producenta rynien i rur spustowych. 
 
SPRZĘT 

1.7. Ogólne warunki dotyczące sprzętu podano w STWiORB „ Wymagania ogólne”. 
 

1.8.  Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
TRANSPORT 

1.9. Ogólne warunki dotyczące transportu podano w STWiORB „ Wymagania ogólne”. 
 

1.10.  Transport materiałów 
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynny i rury spustowe powinny być składowane i 
transportowane na płaskiej powierzchni. Dopuszczalna max wysokość magazynowania – 1 m. 
Ostre krawędzie stojaków, środków transportu stykające się z rynnami i rurami należy 
zabezpieczyć deskami lub w inny sposób. Ładunek w czasie transportu powinien być 
unieruchomiony. Nie wolno dopuścić do miejscowego zgniatania elementów i rzucania. 
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WYKONANIE ROBÓT 

1.11. Ogólne warunki dotyczące wykonania robót podano w STWiORB „ Wymagania 
ogólne”. 

1.12. Wymagania przy wykonywaniu robót 
Wykonanie i montaż zgodnie z sztuką dekarską i z instrukcją producenta. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

1.13. Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STWiORB „ Wymagania 
ogólne”. 

 
1.14. Rynny i rury spustowe 

Wymagania techniczne: 
Blacha powlekana, gr. min. 0,5 mm 
wygląd zewnętrzny – elementy rynien i rur spustowych nie powinny być zgniecione, pęknięte, 
powierzchnia powinna być gładka bez widocznych zarysowań 
 
OBMIAR ROBÓT 
Zasady Obmiaru Robót określone są w STWiORB "Warunkach ogólnych". 
 
ODBIÓR ROBÓT 

1.15. Ogólne zasady odbioru robót. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB Wymagania ogólne" pkt. 8. 
 

1.16. Sposób odbioru robót 
1.16.1. Rynny 

Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu: 
- zgodność w zakresie wymiarów, rozstawu, montażu 
- prawidłowego spadku 
- braku w rynnach pęknięć i dziur. 
Sprawdzenie spadków i szczelności rynien może być dokonane przez nalanie do nich wody i 
kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 
 

1.16.2. Rury spustowe 
Sprawdzenie rur spustowych polega na: 
- stwierdzeniu zgodności w zakresie wymiarów, rozstawu i montażu 
- sprawdzeniu czy nie posiada pęknięć i dziur 
- sprawdzeniu pionowości – za pomocą pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 
mm 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zasady Płatności określone są w STWiORB "Warunkach ogólnych". 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
Dz. U. nr 109/2004 „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich Dz. U. nr 109/2004 
„Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02 Uchwyty do rynien półokrągłych  
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DOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH 
2. WSTĘP 

2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych: 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 
wymagania dotyczące wykonania zadania: „Modernizacja stacji uzdatniania wody we 
Władysławowie”. 
 

2.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1 
 

2.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych 
Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 
dotyczą prowadzenia robót związanych z izolacją pionową i ocieleniem ścian zewnętrznych budynku z 
wykonaniem wyprawy elewacyjnej , określonych w przedmiarze robót. 
 
Zakres robót: 
Wykonanie izolacji pionowej, oraz docieplenia budynku w systemie posiadającym aktualną aprobatę 
techniczną, z wyprawą elewacji i zastosowaniem tynku cienkowarstwowego silikonowego i 
mozaikowego: 
- Izolacja ścian pionowych 
- Ocieplenie ścian płytami styropianowymi, 
- Ocieplenie ościeży i ścian wiatrołapów płytami styropianowymi gr. 3 cm lub 2 cm ( w zależności od  
potrzeb), 
- Ocieplenie cokołu budynku do poziomu 0,50m. płytami styropianowymi. 
-Ocieplenie ścina fundamentowych budynku 
 

2.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi normami i ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 

2.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z ST i 
obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. Roboty powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano ST WO. „ Wymagania ogólne” 
 
3. MATERIAŁY 

3.1. Materiały 
Materiały do wykonania należy stosować zgodnie z wytycznymi danego systemu: 

 Płyty styropianowe sezonowane, samogasnące typu EPS 70-040 
 Emulsja gruntująca  
 Zaprawa klejąca systemowa 
 Siatka z włókna szklanego 
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 Podkładowa masa pod tynk mineralny 
 Tynk silikonowy i mozaikowy 
 Farba emulsyjna akrylowa zewnętrzna 
 Podkład masa pod tynk żywiczny 
 Tynk żywiczny 
 Łączniki mechaniczne 
 Listwy startowe z aluminium 
 Narożniki z aluminium 

 
UWAGA. Ilekroć określono nazwę produktu lub technologii, należy rozumieć, że  dopuszcza się 
rozwiązania równoważne. 
 

3.2. Warunki dostawy, magazynowanie 
- Materiały systemowe powinny być dostarczone na budowę w oryginalnych, nie napoczętych 
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami 
- Mokre produkty systemowe należy przechowywać w szczelnie tkniętych, oryginalnych pojemnikach 
nie dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki należy chronić przed bezpośrednim 
wpływem promieniowania słonecznego. 
- Zaprawy systemowe należy przechowywać w oryginalnych workach chronionych przed wilgocią nie 
dłużej niż przez okres wskazany na etykiecie. 
- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejącej  + 4 0C 
- Płyty styropianowe podczas przechowywania chronić przed płomieniem i uszkodzeniem krawędzi. 
 
4. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
Sprzęt budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe. 
 
5. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące stosowania środków transportu podano w ST WO. „Wymagania 
ogólne”. 
Do transportu materiałów można użyć sprzętu transportowego tj. np. samochód skrzyniowy 
 
6. WYKONANIE ROBÓT  

6.1. Wymagania ogólne 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 

6.2. Warunki szczegółowe: 
- Temperatura podłoża i otoczenia w czasie pracy i przez następne 24 godziny powinna wynosić 
powyżej +50C. W tym czasie elewację należy chronić przed zamoczeniem i uszkodzeniem. 
- Czasowa ochrona przed deszczem powinna być zapewniona do momentu ostatecznego zakończenia 
instalacji obróbek blacharskich i uszczelnień. 
- Powierzchnie nie objęte pracami powinny być chronione przed zabrudzeniem. 
- W budynku nie może występować wilgoć kapilarna. 
- Pomiędzy rusztowaniem , a ścianą należy zachować wystarczająco dużą odległość ( minimum 45 cm 
), a kotwy zamontowane ze spadkiem od ściany w celu prawidłowego odprowadzania wody. 
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- Podłoże pod instalację powinno być czyste, suche i płaskie z tolerancją +_ 6 mm na promieniu 1,2 m 
, wolne od wykwitów. Ubytki powinny być uzupełnione za pomocą odpowiednich preparatów, a 
odchyłki od pionu zniwelowane w sposób uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
- Przed przystąpieniem do przyklejania styropianu należy przeprowadzić próbę przyczepności kleju do 
podłoża. Płyty styropianowe powinny tworzyć ciągłą powłokę termoizolacyjną. Szpary pomiędzy 
płytami większe niż 1,5 mm należy wypełnić materiałem termoizolacyjnym, nie wolno ich wypełniać 
masą klejącą.  
- Powierzchnia powłoki termoizolacyjnej powinna być równa, należy ją sprawdzić przy użyciu łaty 
długości co najmniej 2,5 m. 
- Całą powierzchnię styropianu należy przeszlifować ruchami okrężnymi, a powstały pył dokładnie 
usunąć. 
- Wyprawa elewacyjna musi być nanoszona metodą ciągłą, aż do naturalnych przerw takich jak 
naroża budynku, dylatacje lub linie taśmy maskującej. Należy zapewnić odpowiednią liczbę 
pracowników i rusztowań . Należy unikać prac na silnie nasłonecznionych i nagrzanych 
powierzchniach. Zaleca się w miarę możliwości używać materiału pochodzącego z tej samej serii. 
 

6.3. Ocieplenie cokołów 
Należy ocieplić cokoły na wysokość 0,50 m od poziomu przyległego terenu. 
Po oczyszczeniu i wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej można przystąpić do  klejenia płyt 
styropianowych. Klejenie należy rozpocząć od dołu. Masę należy nakładać punktowo na płyty, a 
następnie dociskając je ruchem kolistym przykładać do podłoża. Zalecane  jest  wykonanie  próby 
polegającej  na  przyklejeniu 3 próbek o   wymiarach   25 cm x 25 cm i sprawdzeniu przyczepności po 
trzech dniach. Na części ściany pod gruntem ( cokół) wykonać tynk żywiczny wykonany na podwójnej 
warstwie siatki zatopionej w zaprawie klejącej. 
 

6.4. Docieplenie ścian 
Tynk należy oczyścić z łuszczącej się farby, powierzchnie odpylić, ewentualne ubytki tynku uzupełnić. 
Wykonać próbę przyklejenia styropianu w sposób zalecany przez producenta systemu docieplenia. 
Wykonanie ocieplenia należy rozpocząć od zamontowania na cokole listwy cokołowej aluminiowej. 
Przyklejanie płyt styropianowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do 
mocowania płyt należy zastosować łączniki mechaniczne w ilości 4-6 sztuk na 1 m 2 na całej 
powierzchni, natomiast 8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawędziowej. Mocowanie mechaniczne wykonać 
po upływie 24 godzin od przyklejenia płyt.   Długość łączników warstwie konstrukcyjnej ściany 
powinna wynosić co najmniej  6 cm.  Po trzech dniach od przyklejenia płyt można przystąpić do 
wykonywania warstwy zbrojonej, a następnie wykonać tynk cienkowarstwowy mineralny i podwójnie 
pomalować farbą akrylową zewnętrzną. Warstwę zbrojoną i wyprawę elewacyjną wykonać w sposób 
zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem. 
 
7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I MATERIAŁÓW 

7.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST WO. 
 

7.2. Kontrola jakości wykonania robót 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową, Specyfikacją Techniczną  wykonania i odbioru robót, oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
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7.3. Kontrola jakości materiałów  

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymogom Dokumentacji Projektowej i 
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót, aprobaty technicznej oraz muszą posiadać 
świadectwa jakości producentów. 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST WO. „Wymagania ogólne”. 
 
9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Ogólne zasady odbioru robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano ST WO. „Wymagania ogólne”. Odbioru robót należy dokonać 
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
 

9.2. Sprawdzenie jakości wykonanych robót 
Sprawdzenie jakości wykonanych robót obejmuje ocenę: 
- przygotowanie podłoża 
- jakość dostarczonych materiałów – atesty 
- grubości zastosowanych płyt styropianowych 
- ilości łączników na 1 m2 
- faktura i kolorystyki. 
 
10. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 
Płatności należy przyjmować zgodnie z dokumentacją i zakresem robót wymienionym w p. 1.3 
niniejszej S.T. w oparciu no odbiór faktycznie zamówionej wykonanej pracy oraz z oceną jakości robót 
i oceną użytych materiałów. 
 

10.2. Płatności 
Cena ryczałtowa wykonania robót obejmuje: 
- roboty przygotowawcze  
- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiałów 
- wykonanie i demontaż rusztowań 
- prace porządkowe 
 
11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia. 
Karty techniczne produktów. 
Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu. 
 
Normy związane: 
PN-B- 20130:421  płyty styropianowe 
PN- 88/B-30000   cement portlandzki 
PN- 88/B-04300   Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
PN- 88/ 6731-08   Cement. Transport i przechowywanie. 
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PN- 88/B-32250    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
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STOLARKA 
12. WSTĘP 

12.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru stolarki drzwiowej i okiennej, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: 
„Modernizacja stacji uzdatniania wody we Władysławowie”. 
 

12.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

12.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej. 
W skład tych robót wchodzi: 
montaż bramy garażowej 
 

12.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

12.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
13. MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi. 
 

13.1. Drzwi zewnętrzne 
Drzwi z blachy stalowej powlekanej, rozwierne, ocieplane 
 

13.2. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych 
urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 
14. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera. 
 
15. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 
normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub 
jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera, 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 
Sposób składowania wg punktu 2.9. 
 
16. WYKONANIE ROBÓT 

16.1. Przygotowanie ościeży. 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeży lub zabrudzenia powierzchni 
ościeży, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeży zgodnie z wymaganiami 
podanymi w tabeli poniżej. 
Wymiary zewnętrzne (cm) 

Liczba punktów 
zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 
progu 

na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
 

16.2. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 

16.3. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

16.3.1. Osadzanie stolarki drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 
okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 
Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 
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16.4. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych 
dla zdrowia. 
 
17. KONTROLA JAKOŚCI 

17.1. Zasady kontroli jakości  
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 
 

17.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
sprawdzenie zgodności wymiarów, 
sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 
18. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
 – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 
 
 
19. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszym rozdziale pt.: stolarka podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie 
8. 
 
20. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
dostarczenie gotowej stolarki, 
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
dopasowanie i wyregulowanie 
ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 
21. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
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PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  
kompolimeryzowane styrenowane. 
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ROBOTY  MALARSKIE 
22. WSTĘP 

22.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót malarskich, które zostaną wykonane w ramach zadania pod nazwą: „Modernizacja 
stacji uzdatniania wody we Władysławowie”. 
 

22.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

22.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie następujących robót malarskich: 
Malowanie tynków. 
 

22.4. Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

22.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 
23. MATERIAŁY 

23.1. Woda (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. 
 

23.2. 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. 
 

23.3. Spoiwa bezwodne 
23.3.1. Pokost lniany  

powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 
wymaganiom normy państwowej. 
 

23.3.2. Pokost syntetyczny  
powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej roztworem 
żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 
modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym 
czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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23.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 
 wodę – do farb wapiennych, 
 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. 
 

23.5. Farby budowlane gotowe 
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 

23.6. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
 

23.7. Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
wydajność – 6–8 m2/dm3 
czas schnięcia – 12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
wydajność – 6–10 m2/dm3 
Wymagania dla powłok: 
wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
grubość – 100-120 m 
przyczepność do podłoża – 1 stopień, 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 
twardość względna – min. 0,1, 
odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować 
uszkodzenia powłoki 
odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęche-
rzenie powłoki. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe 
wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 
 

23.8. Środki gruntujące 
23.8.1. 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. 
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23.8.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi  
powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 
 

23.8.3.  Mydło szare,  
stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być stosowane w 
postaci roztworu wodnego 3–5%. 
 
24. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
25. TRANSPORT 
Farby pakowane wg punktu 2.5.6 należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
26. WYKONANIE ROBÓT 
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 napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powie-
trzem 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. 
 

26.1. Przygotowanie podłóż 
 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. 

 
26.2. 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. 
 

26.3. Wykonywania powłok malarskich 
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 Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 

 Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 

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. 
 

26.4. 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. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych 
odcieniach. 
 
27. KONTROLA JAKOŚCI 

27.1. Powierzchnia do malowania. 
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 malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej 
niż po 3 s. 
 

27.2. Roboty malarskie. 
27.2.1. 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. 
 
28. OBMIAR ROBÓT 
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Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania 
podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
29. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

29.1. 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 w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym 
czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić 
 

29.1.1. 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 nieroztartego 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. 

 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 próbie poderwania ostrym 

narzędziem powłoki od podłoża. 
 Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej 

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
30. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygo-
towaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 
drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 
31. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkaidowe. 
PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 
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PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 
PN-C-81932:1997  Emalie epoksydowe chemoodporne. 
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ROBOTY ELEKTRYCZNE 
WSTĘP 
1.1. PRZEDMIOT ST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót elektrycznych dla zamierzenia „Modernizacja stacji uzdatniania wody we 
Władysławowie”. 

 
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót 

elektrycznych w pomieszczeniach jw. 
1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST 
Zakres robót obejmuje kompletną wymianę instalacji elektrycznych w budynku oraz montaż 

instalacji odgromowej. 
1.4. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 

czynności na budowie, metody użyte przy wykonywaniu robót oraz ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i zaleceniami Zamawiającego. 

1.4.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z 

pozwoleniem na budowę, dziennikiem budowy oraz Specyfikację Techniczną i projektem budowlano-
wykonawczym. 

1.4.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 
Dokumentacja projektowa: PBW zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem 

podanym w umowie. 
1.4.3. ZGODNOŚĆ ROBÓT Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ I ST 
Dokumentacja projektową, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania zawarte w każdym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w poszczególnych 
dokumentach, a o ich wykryciu powinien natychmiast zawiadomić Zamawiającego, który podejmie 
decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Dane określone w dokumentacji 
projektowej i ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są uzasadnione 
odstępstwa w ramach określonego przedziału tolerancji, akceptowane przez Zamawiającego. 

1.4.4. OCHRONA ŚRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBÓT 
Wykonawca musi znać i przestrzegać w trakcie wykonywania robót obowiązujące przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca podejmie wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół 
placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób trzecich, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczeń lub innych uciążliwości powstałych w następstwie 
wykonywania robót. 

1.4.5. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 
Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać wymagany przepisami sprawny sprzęt 

przeciwpożarowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób postronnych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie straty spowodowane 
pożarem wywołanym w rezultacie wykonywania robót, lub przez zatrudnionych pracowników. 
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1.4.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ LUB PRYWATNEJ 
Wykonawca odpowiada za ochronę czynnych instalacji urządzeń na placu budowy. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń przed 
uszkodzeniem w czasie wykonywania robót. 

1.4.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 
Podczas wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
zatrudnieni pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 
oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.5. KLASYFIKACJA ROBÓT WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV 
Grupy, klasy, kategorie, opis 
45200000-9 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
45230000-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 
45231000-5 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i 

linii energetycznych 
45231400-9 : Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45300000-0 : Roboty instalacyjne w budynkach 
45310000-3 : Roboty instalacyjne elektryczne 
45311000-0 : Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45314000-1 : Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 
45312200-9 : Roboty w zakresie instalacji sygnalizacji pożaru 
2.0. MATERIAŁY 
2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wykonawca robót zastosuje materiały określone w dokumentacji projektowej, oraz w 

zestawieniu dołączonym do przedmiaru robót. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 
zastosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że ich parametry techniczne i jakościowe nie 
będą gorsze od materiałów ujętych w dokumentacji projektowej. Materiały zamienne muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego. 

Wszystkie wbudowane materiały muszą być dopuszczone do instalowania na terenie RP. 
Materiały, wyroby i urządzenia dla których jest to wymagane, należy dostarczyć wraz z atestami, 
kartami gwarancyjny lub protokołami odbioru technicznego oraz aprobatami. W/w dokumenty 
powinny być w trakcie odbioru robót przekazane Zamawiającemu. Materiały podstawowe określone 
w dokumentacji projektowej spełniają wymagania określone w normach: 

EN 50086-2-1 i PN IEC 614-1 - Rury sztywne z tworzyw sztucznych 
PN-IEC 439-1+AC:1994 – Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe 
PN-87/E-90060- przewody wielożyłowe płaskie YDYp, YDY 
EN 60898. EN 61008, EN 61009- aparatura rozdzielcza, wyłączniki instalacyjne, wyłączniki 

różnicowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniami przetężeniowymi 
2.2. TRANSPORT MATERIAŁÓW 
Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu 

materiałów, i urządzeń niezbędnych do wykonania robót elektrycznych. Aparaturę, urządzenia i 
oprawy oświetleniowe należy ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, 
ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon, zamków itp. 
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2.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 
Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych 

materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Dostawa materiałów przeznaczonych 
do robót elektrycznych powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń 
magazynowych. Pomieszczenia muszą być zamykane, powinny też zabezpieczać materiały od 
zewnętrznych wpływów atmosferycznych. Przy składowaniu poszczególnych rodzajów materiałów 
należy przestrzegać następujących wymagań 

- przewody izolowane przechowywać w kręgach w pomieszczeniach suchych i chłodnych 
- oprawy i osprzęt przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych w opakowaniach 

fabrycznych. 
- wyroby metalowe i drobne wyroby hutnicze składować w pomieszczeniach suchych. 

Wyroby te zabezpieczyć przed działaniem korozji. 
3.0. ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
3.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE – PRZEBICIA, BRUZDY, WNĘKI, KORYTKA KABLOWE 
3.1.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA INSTALACJI 
W pomieszczeniach budynku zaprojektowano następujące sposoby montażu instalacji 

elektrycznych nn-0,4kV, wykonane przewodami kabelkowymi okrągłymi i płaskimi w bruzdach pod 
tynkiem i w tynku, w rurkach, w korytkach kablowych, listwach. Przy wykonywaniu instalacji 
elektrycznych wnętrzowych, bez względu na rodzaj i sposób ich montażu należy przeprowadzić 
następujące czynności podstawowe: 

- trasowanie 
- przebicia przez ściany i stropy 
- układanie rur instalacyjnych sztywnych, w których będą prowadzone przewody 
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów 
- montaż korytek kablowych 
- układanie i łączenie przewodów 
- montaż osprzętu 
3.1.2. TRASOWANIE 
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Trasa powinna przebiegać po liniach prostych w pionie i 
poziomie, na sufitach równolegle do ścian. 

3.1.3 KUCIE BRUZD I PRZEBIĆ PRZEZ ŚCIANY I STROPY 
Bruzdy należy dostosować do średnicy rur z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku. Przy 

układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe, szerokość bruzd na być taka, aby odległość 
między rurami wynosiła nie mniej niż 5 mm. Nie dopuszcza się wykonania bruzd w cienkich ściankach 
działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. Zabrania się kucia bruzd, oraz wykonywania przebić 
w betonowych elementach konstrukcji budynku. Przebicia przez ściany należy wykonywać w taki 
sposób, aby przewód można było wyginać łagodnymi łukami, o promieniu dostosowanym do średnicy 
przewodu. 

3.1.4. WYKONANIE WNĘK DLA TABLIC 
Dla tablic elektrycznych wykonać w ścianach odpowiedniej wielkości wnęki, które 

wytrasować wg obrysu obudów. Obudowy osadzić w ścianie i zamocować z zaprawieniem masą 
tynkarską. Po nałożeniu ramek zewnętrznych powinny dokładnie licować z otynkowanymi ścianami. 
Dla przeprowadzenia instalacji do niskiego budynku pod wiatą w wykopach ułożyć rury HD PE 40. 

3.1.5. MONTAŻ KORYTEK KABLOWYCH 
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Korytka montować za pomocą uchwytów śrubowych M8 co 1 m na wspornikach o 
szerokościach wg potrzeb, nad stelażem sufitów podwieszanych w przestrzeni podsufitowej. 
Zastosowano korytka kablowe perforowane ocynkowane serii X szerokości 50…100 mm bez pokryw.. 
Skręcone ciągi korytek przyłączyć do szyny połączeń wyrównawczych. 

3.1.6. UKŁADANIE RUR 
Rury natynkowe układać na wcześniej zainstalowanych uchwytach. Rury podtynkowe należy 

układać i mocować gipsem w uprzednio wykonanych bruzdach. Łuki na rurach sztywnych należy 
wykonać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie na ciepło w trakcie układania. Łączenie 
rur za pomocą typowych elementów łączeniowych (tulei) dostosowanych do średnicy rur. 

 
3.2. LINIE ZASILAJĄCE I TABLICE ELEKTRYCZNE 
3.2.1. UKŁADANIE PRZEWODÓW W KORYTKACH KABLOWYCH 
Przewody WLZ po wyprostowaniu z kłębków układać w korytkach kablowych na skraju przy 

krawędziach pionowych , na zakrętach tras miejscowo przywiązać paskami izolacyjnymi poprzez 
perforację, pozostawić wolne miejsca dla układania pozostałych przewodów instalacyjnych. 

3.2.2. WCIĄGANIE PRZEWODÓW DO RUR 
Przewody wciągać do rur po ich ułożeniu i przykryciu warstwą tynku dla rur podtynkowych. 

Przewody wciągać za pomocą linki do przeciągania przewodów. Zabrania się układania rur wraz z 
wciągniętymi w nie przewodami. 

3.2.3. MONTAŻ TABLIC 
Tablice mocować w przygotowanych wnękach ściennych. W obudowach wykonać otwory na 

wprowadzenie przewodów. 
Wewnątrz zamontować podstawy montażowe z kompletnie zmontowaną aparaturą 

modułową, w razie konieczności wyregulować pozycję podstaw montażowej. Przewody odpływowe 
przyłączać do górnych zacisków aparatów. Po przyłączeniu przewodów zamocować osłony aparatów i 
drzwiczki. Wolne miejsca w osłonach aparatów uzupełnić osłonkami modułowymi oraz opisać 
poszczególne 

odpływy. 
3.3. INSTALACJA OŚWIETLENIOWA 
3.3.1. OPRAWY OŚWIETLENIOWE 
Oprawy oświetleniowe wewnętrzne montować na różne sposoby opisane w projekcie - 

zgodnie z instrukcją montażu opraw, przewody podłączać wg oznakowanych zacisków przez 
producenta, wyłączanie przez otwarcie łącznika w przewodzie fazowym. 

Moduły świecenia awaryjnego instalowane fabrycznie w oprawach oświetleniowych 
podłączyć zgodnie z instrukcją montażu, przewód fazowy – dodatkowa żyła, należy przyłączyć od 
strony zasilania przed wyłącznikiem oświetlenia 

3.3.2. INSTALACJE OŚWIETLENIOWE - UKŁADANIE PRZEWODÓW, PUSZKI, ŁĄCZNIKI 
Przewody układać na ścianach w wykutych w tynkach bruzdach a następnie przykryć 

zaprawą. Przewody mocować za pomocą gipsu lub klamerek, mocowanie wykonać w odstępach 
około 50 cm. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Do puszek należy 
wprowadzać tylko te przewody, które muszą być przecinane i łączone do osprzętu lub na listwie za 
osprzętem. Przewody, które nie muszą być przecinane prowadzić obok puszki. Przewody 
wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
Przewód ochronny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe i przewód neutralny. Przed 
tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 
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pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć przed zatynkowaniem. Przewody układane w przestrzeni 
sufitów podwieszanych układać luźno w korytkach kablowych bez mocowania a także zbiorczo 
przelotowo poprzez krótkie odcinki rurek RVS 22 nu jako wsparcie , rozgałęzienia w puszkach 
szczelnych montowanych na bocznych ściankach korytek. Łączenie przewodów w instalacji 
oświetlenia należy wykonać w "głębokich" puszkach instalacyjnych na listwach zaciskowych i na 
zaciskach łączników. Przewody w puszkach muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone 
na dodatkowe naprężenia mechaniczne. Puszki należy osadzać w ścianach przed ich tynkowaniem. 
Należy instalować puszki "głębokie" do instalacji podtynkowych szczelnych umożliwiające łączenie 
przewodów na listwach za osprzętem bez stosowania puszek rozgałęźnych. 

3.3.3. PRZYGOTOWANIE KOŃCÓW ŻYŁ I ŁĄCZENIA PRZEWODÓW 
Zewnętrzne warstwy ochronne przyłączanych przewodów wolno usuwać tylko z tych części 

przewodu, które po połączeniu będą niedostępne. Żyła przewodu powinna być pozbawiona izolacji 
tylko na długości niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem. Przewody odbiorników i 
aparatów montowanych na stałe nie powinny przenosić naprężeń, a przewód ochronny powinien 
mieć większy nadmiar długości niż przewody robocze. Położenie łączników klawiszowych należy 
przyjmować takie, aby w całym budynku było jednakowe. Wyłączanie opraw oświetleniowych przez 
przerwę w przewodzie fazowym. 

 
3.4. INSTALACJE GNIAZDEK WTYCZKOWYCH 
3.4.1. MOCOWANIE GNIAZD WTYCZKOWYCH 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. W gniazdach wtyczkowych pojedynczych 
ze stykiem ochronnym, przewód fazowy powinien być przyłączony do lewego zacisku (patrząc od 
przodu), przewód neutralny do prawego, a styk ochronny powinien znajdować się u góry. Długość 

żył wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umożliwiać przyłączenie ich do 
dowolnego zacisku. Końce żył przewodów wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych, 
należy izolować i unieruchomić Przewody układać tak jak w 3.3.2. 

 
3.5. INSTALACJA ODGROMOWA 

Należy przeprowadzić następujące roboty budowlano – montażowe:  
- montaż nowych zwodów na wspornikach klejonych do powierzchni dachu,   
- montaż przewodów odprowadzających n/t i p/t  z drutu Fe/Zn  φ 8mm  
- montaż przewodów uziemiających,  
- wykonanie uziomów pionowych 
- wykonanie pomiarów rezystancji uziemienia,  
- podłączenie przez złącza kontrolne przewodów odprowadzających do uziomu. 

Na  dachu  należy  ułożyć  zwody  poziome  z  drutu  stalowego ocynkowanego Fe/Zn fi 8 mm na 
wspornikach dachowych. Wsporniki te nie mogą dziurawić dachu oraz powinny zapewnić odstęp min 
2 cm od dachu. Wszystkie elementy wystające ponad pokrycie dachowe należy przyłączyć do 
najbliższego zwodu poziomego.   

Zwody  odprowadzające  pionowe  o  średnicy  8  mm  należy  układać,  w  przypadku  
docieplenia  ścian zewnętrznych  -  w  rurach  o  grubości  ścianki  min.  5mm,  
(nierozprzestrzeniających  ognia)  Rury  należy mocować  w  gotowych  bruzdach  pod  warstwą  
styropianu  i  zakończyć  w  typowej  puszce  na  złącze kontrolne  na  wysokości  1,5  m  nad  
poziomem  terenu.  Puszkę  należy  osadzić  na  równo  z  elewacją zewnętrzną.  W  puszcze  tej  
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umieścić  złącze  kontrolne.   
Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z przedmiarem robót, 

specyfikacją techniczną. zgodnie z Prawem Budowlanym, obowiązującymi normami , "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Odstępstwa mogą dotyczyć 
jedynie dostosowania instalacji elektrycznej do prowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, 
lub uzyskaniu uzasadnionej zgody nadzoru inwestorskiego. i nie mogą powodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej instalacji. 

Wyłoniony w drodze przetargu wykonawca jest zobowiązany: 
 · Realizować roboty zgodnie z wymogami ustawy z dni 7 lipca 1994r z Prawo budowlane z 

późn. zm., sztuką budowlaną, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Robót, obowiązującymi 
Polskimi Normami Budowlanymi i Branżowymi Normami Budowlanymi oraz wymogami 
technologicznymi określonymi przez producentów. Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za 
odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie robót, za 
metody i technologie użyte przy budowie, za wszystkie wbudowane materiały. 

 · Wykonawca winien wykonać roboty oraz usunąć powstałe w nich usterki w ścisłej 
zgodności z umową i zaleceniami Inspektorów Nadzoru. Wykonawca winien przestrzegać i ściśle 
stosować się do poleceń Inspektorów Nadzoru oraz poleceń przedstawicieli Nadzoru Autorskiego we 
wszystkich sprawach dotyczących robót, niezależnie od tego, czy były wymienione w umowie, czy nie, 
a mają na celu właściwe i zgodne ze sztuką budowlaną wykonanie robót. 

 · Zapewnić stały nadzór nad prowadzonymi robotami iniekcyjnymi przez kierownika budowy 
lub majstra posiadającego stosowne uprawnienia, 

 · Zorganizować we własnym zakresie niezbędne zatrudnienie, a następnie zapewnić 
pracownikom bezpieczne warunki pracy. Dla robót iniekcyjnych wykonawca winien wykazać 
zatrudnienie pracowników na podstawie umowy o pracę zgodnie z art., 29. p. 3a Ustawy Prawo zam. 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. z późn. zm. 

 · Zabezpieczyć teren budowy przed dostępem osób postronnych, właściwie zorganizować 
plac budowy i poszczególne stanowiska robocze. 

 · Zapewnić na budowie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez właściwe urządzenie 
placu budowy ( zgodnie z planem BiOZ) oraz stosowanie i przestrzegania przepisów bhp dotyczących 
ubrań roboczych i ochronnych, zabezpieczeń, ogrodzeń, wygrodzeń, oznakowań, tablic 
ostrzegawczych, szkoleń i innych wymogów w tym zakresie, 

 · Wbudować materiały spełniające warunki zgodnie z wymogami wynikającymi z 
obowiązujących w tym zakresie przepisów ( użyte materiały winny posiadać atesty, certyfikaty i inne 
niezbędne świadectwa dopuszczenia ) 

 · Stosować podczas wykonywania robót sprawny, dopuszczony przez Dozór Techniczny, 
właściwie dobrany sprzęt budowlany i transportowy, urządzenia i narzędzia budowlane, 

 · Wykonawca jest zobowiązany rozliczyć się z materiałów uzyskanych z rozbiórki i zgodnie z 
decyzją Zamawiającego złożyć je we wskazanym przez niego miejscu lub uprzątnąć z nich teren 
budowy. W tym celu należy ustalić zgodne z obowiązującymi przepisami miejsce ich wywozu ( np. 
gruz, złom i inne odpady budowlane) i uwzględnić w ofercie zgodny z prawem ich wywóz i 
ewentualną utylizację. 

 · Stosować się pod każdym względem z wszelkimi wymogami ( w tym z ewentualnymi 
opłatami ) odnoszącymi się do postanowień ustaw państwowych, zarządzeń, praw i innych regulacji 
prawnych odnoszących się do projektowania, wykonywania robót, usuwania usterek, odbioru robót 
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oraz uruchamiania obiektu. 
 · Przekazany plac budowy wraz z niezbędną, wydzieloną strefą bezpieczeństwa, podlega 

ochronie przez wykonawcę od kradzieży, pożaru i bezpieczeństwa. 
 · Wykonawca wykonywał będzie wszelkie czynności niezbędne dla realizacji przedmiotu 

umowy w taki sposób, aby w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań 
umownych nie zakłócać bardziej niż to konieczne porządku publicznego, dostępu użytkowania lub 
zajmowania dróg, chodników lub placów publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno 
do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca przejmuje wszelkie zobowiązania, roszczenia, 
postępowania, odszkodowania i koszty, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego 
postanowienia. 

3.7. POMIARY ELEKTRYCZNE 
Instalacje elektryczne 230/400 V. 
Zakres podstawowych prób pomontażowych instalacji 230/400 V obejmuje: 
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie 

od strony zasilania megaomomierzem o napięciu Up=500V. Pomiar rezystancji należy wykonać 
między przewodami roboczymi oraz między każdym przewodem roboczym a ziemią. Jeżeli w obwód 
są włączone urządzenia elektroniczne, należy wykonać jedynie pomiar pomiędzy przewodami 
fazowymi połączonymi razem z przewodem neutralnym a ziemią. Rezystancja izolacji powinna 
wynosić Rn >= 0,5 M. 

- Sprawdzenie skuteczności ochrony przed dotykiem pośrednim (warunku szybkiego 
wyłączenia zasilania) w obwodach z wyłącznikami instalacyjnymi i bezpiecznikami topikowymi. 

Tablice. 
Norma EN 60439-1 wymaga przeprowadzenia prób końcowych na wszystkich 

oprzewodowanych zestawach rozdzielczych. Badania wyrobu wg normy obejmują następujące 
elementy: 

- próba zestawu, w tym oględziny okablowania 
- sprawdzenie wytrzymałości elektrycznej izolacji 
- sprawdzenie środków ochrony przeciwporażeniowej i ciągłości elektrycznej przewodów 

ochronnych 
- sprawdzenie rezystancji izolacji 
- Badanie wyłączników różnicowoprądowych w zakresie: 
-sprawdzenie prawidłowości podłączenia 
- sprawdzenie działania przycisku "TEST" 
- sprawdzenie czasu i prądu zadziałania wyłącznika 
Przed przekazaniem rozdzielnicy do eksploatacji i sporządzeniem "raportu z badania wyrobu" 

należy przeprowadzić czynności szczegółowe sprawdzające następujące elementy: 
Aparaty 
- zgodność aparatów z projektem :prąd znamionowy, typ, zdolność zwarciowa, 

charakterystyki 
- selektywna współpraca aparatów w poszczególnych obwodach 
- umieszczenie tabliczek informacyjnych i oznakowanie 
- sposób wykonania podłączeń i przyłączeń (dokręcenie śrub, spacje, osłony zacisków) 
- sposób zaciśnięcia końcówek kabelkowych 
Zabezpieczenia przeciwporażeniowe. Zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim 
- zamontowanie osłon zapewniające uzyskanie katalogowego stopnia ochrony IP 
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- zamocowanie etykiet ostrzegawczych "Pod napięciem" 
Zabezpieczenia przed dotykiem pośrednim 
Odstępy izolacyjne 
- odstępy w miejscu podłączenia aparatów (końcówki kablowe, przedłużki itp)w stosunku do 

części przewodzących dostępnych znajdujących się bezpośrednio w pobliżu (wsporników, podstaw) 
- połączenia na śruby i przyłączenia do szyn (odległość między szynami a elementami 

przewodzącymi) 
Sprawdzenie ciągłości elektrycznej obwodów ochronnych. 
Połączenie sprawdza się przy przepływie prądu o natężeniu 25 A. Zmierzona rezystancja me 

powinna przekraczać 50 m. 
3.8. DEMONTAŻE 
Prace demontażowe należy rozpocząć od zabezpieczenia się przed przypadkowym pojawieniu 

się napięcia w starej instalacji mimo jej odłączenia od zasilania. Zdemontować istn. oprawy 
oświetleniowe, osprzęt łączeniowy, gniazdka wtyczkowe, stare przewody elektryczne w możliwym 
zakresie i przekazać Inwestorowi. 

4.0. KOŃCOWY ODBIÓR ROBÓT 
Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć: 
- aktualną dokumentację powykonawczą 
- protokoły prób montażowych 
- oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
- atesty, karty gwarancyjne, aprobaty techniczne wbudowanych materiałów i urządzeń 
W czasie odbioru komisja odbioru wykonuje następujące czynności: 
- bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
- dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
- spisuje protokół obioru 
5.0. PRZEPISY, NORMY, I OPRACOWANIA ZWIĄZANE 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1204.2002. w sprawie warunków 

technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie - z późniejszymi zmianami 
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. Tekst ujednolicony. 
3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z 16 grudnia 2003 r. zmieniające 

Rozporządzenie (WE) Nr 2-195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (CPV). 

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

5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

Obciążalność długotrwała przewodów. 
6. PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 

zapewniająca bezpieczeństwo. 
Ochrona przeciwporażeniowa. 
7. PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 
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8. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. cz. D Roboty 
instalacyjne, zeszyt 2: ITB W-wa 2004. 

 
 
 
 


