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CZĘŚĆ OGÓLNA - WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
budowlanych dla zadania pn. „Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne” w 59-300 Lubin, ul.Rzeźnicza 1 (dz. 
nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin).  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia publicznego i 
zawarcia umowy na wykonanie prac budowlanych zawartych w projekcie pn. „Przebudowa lokalu na 
zaplecze socjalne” w 59-300 Lubin, ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin).  
Zakres specyfikacji technicznej określają przepisy, jakie winny spełniać budynki i obiekty budowlane 
zgodnie z przepisami wykonawczymi określającymi wymagania techniczne i użytkowe określone w art. 5 
ustawy Prawo Budowlane . 

1.3. Dane ewidencyjne 
Obiekt  : Przepompownia wody  
Adres  : Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne w Lubinie przy ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, 

obr. nr 6 Miasto Lubin 
Inwestor  : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zs. Lubin 59-300 

Lubin, ul. Rzeźnicza 1, 
Projektant  : „FILAR-NIERUCHOMOŚCI” Sp. z o.o. zs. 59-300 Lubin, ul.T.Kościuszki 7, 
Wykonawca prac : wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, 

1.4. Zakres robót objętych ST 
Wytyczne zawarte w niniejszej ST obejmują wymagania ogólne dla prac określanych w dokumentacji 
projektowej, przedmiarze robót i mają zastosowanie przy ich wykonywaniu, odbiorze robót będących 
przedmiotami następujących specyfikacji: 
B 01-05. Roboty budowlane 
S 01. Instalacje sanitarne 
E 01. Instalacje elektryczne 

1.5. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN . 
Inwestor - Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Użytkownik – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Projektant - uprawniona osoba fizyczna lub prawna będąca autorem opracowań projektowych i uprawniona 
do wprowadzania zmian w dokumentacji technicznej . 
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba prawna lub fizyczna wykonująca nadzór nad realizacją 
przedmiotu kontraktu w imieniu Inwestora. Do podstawowej roli inspektora nadzoru inwestorskiego w 
zamierzonym procesie budowlanym należy co określone zostało w art. 25 Prawa Budowlanego kontrola 
wykonywanych robót z projektem, przepisami a także z warunkami techniczno - budowlanymi. 
Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna wykonująca przedmiot kontraktu, odpowiedzialna za jakość robót 
oraz zgodność z dokumentacją projektową, ST i zaleceniami Inwestora . 
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy . 
Dokumentacja budowy - dokumentacją budowy jest zgłoszenie robót wraz załączonym projektem 
budowlanym, projektami wykonawczymi, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
książki obmiarów . 
Teren budowy - przestrzeń w której prowadzone są prace budowlane . 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzona przez Wykonawcę robót obejmująca całość 
prac wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. 
Dziennik budowy - to książka opatrzona pieczęcią Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej 
Starostwa Powiatowego w Lubinie. Składa się ona z ponumerowanych stron opatrzonych pieczęcią Urzędu i 
słupy on do ciągłego notowania przebiegu realizacji zadania inwestycyjnego, dokonanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej . 
Księga obmiaru - zaakceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, w którym dokonuje 
się okresowych wyliczeń i zestawień wykonanych robót potwierdzonych przez Inwestora . 
Specyfikacje techniczne - zbiór wszystkich dokumentów technicznych związanych z realizacją budowy, 
kontrolą i odbiorem poszczególnych elementów prac budowlanych . 
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Operat kolaudacyjny - zbiór wszystkich dokumentów umownych z odnotowanymi zmianami, wynikami 
wykonanych badań, pomiarów przeprowadzonych prób stwierdzających jakość wykonanych prac oraz 
zestawienie ilości robót wykonanych, a także ich rozliczeń stanowiących podstawę do odbioru końcowego . 
Rachunek ilościowy (RI)  - to szczegółowy zakres prac zawarty w przedmiarze robót stanowiącym 
załącznik do tego opracowania i objęty przetargiem. 
Wynagrodzenie ryczałtowe - sposób płatności wynagrodzenia ryczałtowego określają warunki kontraktu . 
Oznaczenia i skróty 
PN-92/B-011111 - Polska Norma z roku 1992 / branża i numer normy 
BN-93/1111-22 - Norma Branżowa z roku 1993 / numer normy 
BHP - Bezpieczeństwo i Higiena Pracy - instrukcja 
ITB - Instytut Techniki Budowlanej - instrukcje wydane a dotyczące wykonania i odbioru prac budowlanych 
ST - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
PZJ - Program zapewnienia jakości 
PB - Projekt budowlany 
PW - Projekt wykonawczy 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wymagania formalno - prawne i ogólne dotyczące zamierzonego zadania inwestycyjnego zostaną 
określone w warunkach umownych. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów i opuszczeń w 
dokumentacji projektowej i ST. Po wykryciu błędów w dokumentacji Wykonawca powinien powiadomić 
Inwestora i Jednostkę Projektową, a Inwestor zobowiązuje w ramach dodatkowego nadzoru autorskiego i 
inwestorskiego do ich usunięcia. Dodatkowo Wykonawca wykona na swój koszt pełną dokumentację 
wykonawczą tam gdzie projekt budowlany nie będzie dla niego wystarczający do realizacji robót. 
1.6.1. Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw 
niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PB i tam gdzie będzie 
potrzebny PW (projektem wykonawczym), ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy, dokona 
rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca 
wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami 
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2017r, poz. 1332). Jednocześnie dokonane 
zostanie rozliczenie z Inwestorem za zużyte media i wynajmowane pomieszczenia. 
1.6.2. Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót tj. od czasu przejęcia do czasu przekazania placu budowy Wykonawca jest 
odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Inwestora przekazanego razem z placem budowy. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty budowlane do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do 
momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to polecenie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć utrzymanie nie później niż w 24 godziny od 
wezwania pod rygorem wstrzymania prac z winy Wykonawcy . 
1.6.3. Zgodność robót z projektem budowlanym (PB) i ST 
Projekt budowlany i Specyfikacje techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora 
nadzoru budowlanego (np. protokoły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o 
zamówionym zakresie i są integralną częścią umowy a wymagania w nich zawarte są obowiązujące dla 
Wykonawcy . Realizacja prac budowlanych ma być wykonana zgodnie z wymogami wynikającymi z art. 7, 
ust. 1 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2016r, poz. 290). w którym wyliczone 
został zespół przepisów zaliczanych jako techniczno - budowlane . 
W trakcie realizacji robót budowlanych należy posługiwać się obowiązującymi przepisami określonymi w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.jedn. Dz. U. z 2015, poz. 1422 z późn. zm.). 
Wykonawca nie może wykorzystywać istniejących błędów w PB lub ich opuszczać. O ich wykryciu 
Wykonawca powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek, a w przypadku poważnych błędów inspektor nadzoru budowlanego 
wezwie projektanta do ich usunięcia. Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały winny być 
zgodne z PN, PB, PW, ST. Dane określone w PN , PB, PW , ST uważane są za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
W sytuacji gdy roboty lub użyte materiały dla realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie będą zgodne z PN, 
PB, PW i ST i wpłyną one na zmianę charakterystyki wykonanych elementów obiektu budowlanego, to takie 
roboty lub materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi na koszt Wykonawcy . 

1.7. Projekt wykonawczy 
Wykonawca w ramach umowy opracuje szczegóły wykonawcze i uzgodni je w Jednostce Projektowej. 
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1.8. Teren budowy 
1.8.1. Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania 
terenu budowy : 
- oświadczenia wynikające z przepisów prawa budowlanego osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na 

budowie, wraz z zaświadczeniem o przynależności do odpowiedniej Okręgowej Izby Budowlanej 
(kierownik budowy, kierownicy robót), 

- listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, nazwisko, imiona rodziców, data i 
miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, datę wydania i przez kogo 
wydany), 

- listę samochodów do obsługi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu rejestracyjnego, dane 
kierowcy jw.). 

Inwestor przekaże plac budowy Wykonawcy w terminie ustalonym umową. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej. Teren budowy Wykonawca 
zabezpieczy plac budowy przed wchodzeniem osób niepożądanych, poprzez jego ogrodzenie, a także 
oświetli teren w godzinach wieczornych i nocnych. 
1.8.2. Sposób ubezpieczenia i zabezpieczenia terenu budowy 
O fakcie przystąpienia do robót Wykonawca obwieści w widoczny sposób publicznie w sposób uzgodniony z 
inspektorem nadzoru inwestorskiego, oraz przez umieszczenie w miejscach i ilościach określonych przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych i ostrzegawczych zgodnych z odpowiednimi 
przepisami i w miarę potrzeb podświetlanych. Koszt zabezpieczenia placu budowy i prowadzonych robót nie 
podlega oddzielnej zapłacie przez Inwestora. 
Realizowane prace budowlane przy zadaniu inwestycyjnym będącym przedmiotem umowy należy 
ubezpieczyć w jednym z towarzystw ubezpieczeniowych zaakceptowanych przez Inwestora. Przedmiotem 
ubezpieczenia winny być objęte zarówno szkody własne jak i osób trzecich przebywających na terenie 
budowy, w zakresie następstw od nieszczęśliwych wypadków, uszkodzeń od ognia, kradzieży, świadomych 
zniszczeń przez osoby trzecie, uszkodzeń od ognia oraz warunków atmosferycznych. Wartość robót objęta 
ubezpieczeniem powinna uwzględnić roboty, materiały, sprzęt i urządzenia do wartości szacunkowej 
określonej przez Wykonawcę do wykonania przedmiotu umowy. 
Zadaniem ubezpieczenia jest wyłączenie odpowiedzialności materialnej Wykonawcy i Zamawiającego z 
tytułu wypadków i powstałych szkód losowych i odpowiedzialności cywilnej w czasie realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić polisę ubezpieczeniową oraz 
dowody opłacenia składek. Koszty ubezpieczenia budowy ponosi Wykonawca prac realizowanych na 
podstawie zawartej umowy . 

1.9. Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.9.1 Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie powszechnie obowiązujące przepisy wydane przez 
władze miejscowe, które są w jakichkolwiek sposób związane z robotami, a także jest w pełni 
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie realizacji budowy . 
Wykonawca będzie respektować prawa patentowe lub innych praw własności i będzie w pełni 
odpowiedzialny za wypełnienie wszystkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystywania opatentowanych i 
zastrzeżonych rozwiązań projektowych, urządzeń, materiałów lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Nie dotrzymanie w/w wymagań spowoduje następstwa finansowe lub prawne w całości obciążające 
Wykonawcę . 
1.9.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed zniszczeniem i uszkodzeniem własności Inwestora, 
publicznej i prywatnej. Jeżeli z uwagi na niedopełnienie, niewłaściwe prowadzenie robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie w/w własności, to 
Wykonawca na swój koszt naprawi, odtworzy uszkodzoną własność lub odkupi urządzenie. Stan 
uszkodzonej, zniszczonej, a następnie naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia lub zniszczenia . 
1.9.3 Ochrona środowiska w czasie prowadzenia robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy w zakresie 
ochrony środowiska naturalnego . 
1.9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla środowiska, nie będą dopuszczone do użycia .Nie 
dopuszcza się zastosowania materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu 
przekraczającym dopuszczalne. Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę do realizacji robót 
budowlanych muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną 
jednostkę, oraz jednoznaczne o braku szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
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Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie realizacji prac budowlanych, a po ich zakończeniu 
ich szkodliwość zanika, mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
producenta. 
Jeżeli okaże się, ze wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na ich 
wykorzystanie od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca dla realizacji robót wykorzystał materiały szkodliwe dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego 
poniesie Inwestor. 
1.9.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca umieści sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
prowadzonych prac budowlanych . Materiały łatwopalne i niebezpieczne będą składowane w sposób zgodny 
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Prace pożarowo - niebezpieczne realizowane będą na zasadach uzgodnionych z upoważnionym 
przedstawicielem Inwestora. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pożarem wywołanym w wyniku realizacji 
robót albo przez personel Wykonawcy jak . 
Wykonawca odpowiadać będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przy osoby trzecie powstały 
w wyniku zaniedbań w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych . 
1.9.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp ) 
Podczas realizacji prac Wykonawca winien przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W szczególności 
Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel Wykonawcy nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni pracownikom i będzie utrzymywał 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 wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie przez Inwestora i są uwzględnione w cenie 
kosztorysowej . 
1.9.7. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i 
wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do 
realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, 
szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Akceptowanie użytych materiałów 
Wykonawca na co najmniej trzy tygodnie przed zaplanowanych wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania i odpowiednie świadectwa badania jakości, do 
zatwierdzenia przez inspektowa nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenie danego materiału z danego źródła 
nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła przez Inwestora . 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań sprawdzających w celu udokumentowania, że 
materiały pozyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w okresie 
prowadzenia robót. 
Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadowalającej jakości, Wykonawca 
powinien zmienić źródło zaopatrzenia w te materiały . 
Materiały wykończeniowe stosowane na powierzchniach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 
powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w 
czasie całego procesu eksploatacji. 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Wbudowanie materiałów bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko licząc się z tym, że roboty te nie zostaną przyjęte i niezapłacone . 

2.3. Inspekcja wytwórni 
Wytwórnie dostarczające materiały, zarówno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego 
mogą być kontrolowane w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami 
ST . 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy nie będą one potrzebne do 
wbudowania, były zabezpieczone przed zniszczeniem zachowały swoją jakość i właściwości, oraz były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się 
odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny 
zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. 
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone 
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu . 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w PB, PW i ST . 
W przypadku braku ustaleń w wy(ej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i 
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego . 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB, PW i ST. Sprzęt należący 
do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Używany sprzęt winien być zgodny z odpowiednimi normami ochrony środowiska i przepisami jego 
użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
technologicznych, zostaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do prac . 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót 
do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 

4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych prac budowlanych i właściwości przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, oraz za jakość stosowanych 
materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia 
jakości (PZJ), oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego . 

5.2. Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego 
Decyzje inspektora dotyczące lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach branżowych i instrukcjach. 
Inspektor jest upoważniony jest do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych 
na budowę lub na niej produkowanych. 
Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 
W przypadku opóźnień w realizacji budowy i stwarzające zagrożenie dla finalnego zakończenia prac 
inspektor nadzoru ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy . 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora 
nadzoru inwestorskiego PZJ, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne, kadrowe, organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PW, ST oraz poleceniami i 
ustaleniami z inspektorem nadzoru inwestorskiego . 
Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać : 
a) część ogólną opisującą: 
- organizację wykonania robót wraz z terminami i sposób ich prowadzenia, 
- instrukcje BHP, 
- wykazy zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne , 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót, 
b) część szczegółową opisującą każdy asortyment robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca robót odpowiedzialny jest za pełną kontrolę pac i jakość materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to odpowiedni personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
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wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań 
i ich częstotliwości są określone w ST i odpowiednich normach. 
W przypadku gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB . 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. 
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 przez inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane na każde żądanie inspektora nadzoru. 

6.4. Badania przeprowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcę w PZJ, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczanych przez 
Wykonawcę. Jeżeli wyniki badań wykażą, ze raporty Wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę . 

6.5. Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia 
materiały posiadające atest producenta stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W 
przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na 
budowę winna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy . 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Materiały posiadające atesty, a urządzenia ważne legalizacje, mogą 
być badane w dowolnym czasie . 
Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy przez Wykonawcę i okazywane inspektorowi na 
każde żądanie . 

6.6. Dokumenty budowy 
Dziennik budowy - jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcę przez 
cały czas trwania budowy. Obowiązek prowadzenia dziennika spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku 
budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą 
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imiona i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty 
będą oznaczone kolejnym numerem załącznika, opatrzone datą i podpisem Wykonawcy oraz inspektora.  
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przyjęcia i zakres obowiązków funkcyjnych na budowie , 
- datę przyjęcia placu budowy , 
- datę rozpoczęcia robót, 
- uzgodnienie przez inspektora PZJ i harmonogramu robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
- uwagi i polecenia inspektora, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów 

robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów , oraz przeprowadzonych badań z podaniem kto je prowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawione 
inspektorowi do ustosunkowania się . 
Decyzje inspektora wpisane do dziennika udowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęcia stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
Księga obmiaru robót - jest dokumentem budowy. Za prowadzenie księgi obmiaru robót odpowiedzialny jest 
Wykonawca. Księga obmiaru robót stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego wykonania 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót prowadzi się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w ST. Księga obmiaru robót zawiera karty obmiaru robót z: 
- numerem kolejnym karty, 
- podstawą wyceny i opisem robót, 
- ilość przedmiarową robót, 
- datę obmiaru, 
- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt 7 n / w ST, 
- ilością robót wykonanych od początku budowy. 
Księga obmiaru robót musi być przedstawiona do sprawdzenia inspektorowi po wykonaniu robót, przed ich 
zakryciem jednak nie później niż na koniec okresu rozrachunkowego wynikającego z umowy. Fakt 
przedstawienia księgi obmiaru robót inspektorowi do potwierdzenia faktycznie wykonanego zakresu robót 
Wykonawca uwidoczni wpisem do dziennika budowy . 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, receptury robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy 
będą stanowić załącznik do protokołu odbioru. 
Pozostałe dokumenty budowy. Do dokumentów budowy zalicza się także : 
- protokół przekazania placu budowy , 
- harmonogram budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji materiałów z demontażu podlegających 

utylizacji, 
- korespondencja na budowie . 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie 
któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej 
prawem. 
Dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane na jego Życzenie. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonanych robót zgodnie z PB, PW, ST w 
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru wpisane będą do Księgi 
obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg. ustaleń inspektora na piśmie. Obmiar gotowych 
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą co do umownych płatności. 

7.2. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania 
dłuższych przerw w robotach i zmiany Wykonawcy . 

7.3. Wykonanie obmiaru robót 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny 
Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę jednoznacznie 
określającą wykonany pomiar. Wykonany obmiar robót zawierać będzie : 
- podstawę wyceny i opis robót, 
- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego ), 
- datę obmiaru, 
- miejsce obmiaru poprzez podanie : nr pomieszczenia, elementu wykonanie szkicu pomocniczego, 
- obmiar robót z podaniem składowych obmiarów w następującej kolejności: długość x szerokość x 

wysokość x ilość = wynik obmiaru , 
- ilość robót wykonanych od początku budowy , 
- dane osoby sporządzającej obmiar . 

8. ODBIÓR ROBÓT 
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8.1. Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlane remontowe, podlegają następującym etapom robót, dokonywanym przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego : 
- odbiór robót zanikowych, 
- odbiór częściowy, odbiór elementu robót, 
- odbiór końcowy, ostateczny, 
- odbiór pogwarancyjny . 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbioru robót budowlanych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym 
pisemnym za potwierdzeniem powiadomieniem inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, 
nie później jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego 
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego . 

8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje 
inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
pisemnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później 
jednak, niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i pisemnego powiadomienia o 
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego . 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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 pisemnym powiadomieniem za 
potwierdzeniem odbioru o tym fakcie Inwestora. 
Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru 
inwestorskiego . Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierający 
dokumenty zgodne z wykazem zawartym w pkt 8.6 ST . 
W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie 
Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac 
komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie Komisja odbierająca roboty 
dokona oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna 
się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku niewykonania wyznaczonych robót budowlanych poprawkowych lub robót uzupełniających 
powołana komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót budowlanych w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych PB , PW lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na właściwości eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia wynikające z art. 5 
ustawy z dnia 7 lipca prawo budowlane (Dz.U. nr 207, poz. 2016 z 2003r), komisja dokona odpowiednich 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych prac budowlanych w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie . 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego . 

8.6. Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora . 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 
- projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
- obmiar robót, 
- dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy ) 
- wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne ), 
- atesty jakościowe wbudowanych materiałów , 
- protokóły prób i badań, 
- protokóły robót zanikowych, 
- oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane prawem budowlanym i decyzją zatwierdzającą 

projekt budowlany , 
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- inne dokumenty wymagane przez Inwestora . 
W przypadku, gdy według 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 Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie 
ustalonym przez komisję . 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawą płatności jest ocena za jednostkę obmiaru (cena jednostkowa) ustaloną dla danej pozycji na 
podstawie kalkulacji jednostkowych wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętą przez Inwestora w umowie. 
Cena jednostkowa pozycji uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone w PB, PW i ST. 
Cena jednostkowa obejmuje: 
1/ robociznę, 
2/ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
3/ wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzone sprzęty na plac budowy i z 

powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
5/ koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru 

i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu 
przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza, 

6/ zysk kalkulacyjny zawierający : ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą 
wystąpić w czasie realizacji robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1/ ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2017r, poz. 1332. z późn. zm.) 

2/ ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.jedn. Dz.U. z 2016r, poz.191, ze zm.) 

3/ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.jedn. Dz. U. z 2015r, poz. 1422, z późn. zm.), 

5/ Rozporządzenie MGPiB z dnia 19 grudnia 1994r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 136 , poz. 672 z 1995r. z późn. zm.), 
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B 01. Roboty rozbiórkowe CPV 45110000 - 1 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami 
wyburzeniowymi realizowanego w ramach zadania. „Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne w Lubinie przy 
ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin).  

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w pkt. 1.1 ST. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują:  
1/ rozbiórkę ścian i posadzek,  
2/ demontaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,  
3/ rozbiórka sufitów z płyt g–k,  
4/ załadowanie uprzednio spryzmowanego gruzu na samochody samowyładowcze, przewóz i wyładunek na 

wysypisku. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inwestora. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - część ogólna . 

2. MATERIAŁY 
Do wykonania prac wg pkt 1.3.1. do 1.3.6. materiały nie występują. 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie , zgodnie z opisem technicznym do projektu . 

4. TRANSPORT 
Do wywożenia gruzu stosować samochody samowyładowcze . 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Rozbiórki prowadzić w sposób nie powodujący uszkodzeń struktury konstrukcyjnej budynku sąsiedniego 
oraz infrastruktury podziemnej. Przed rozpoczęciem prac ogrodzić plac budowy. Przy prowadzeniu prac 
zachować należytą ostrożność zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP . 

6. OBMIAR ROBÓT 
Jednostkami obmiarowymi są: 
- rozebranie ogrodzenia i nawierzchni (m, m3, m2), 
- transport gruzu z uwzględnieniem odległości transportu - m3

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty objęte w 1.3. podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad ujętych w ST . 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wyburzenia i wykucia płaci się za m3, m2

 elementu. Cena obejmuje; wykucie, rozebranie pokrycia 
dachowego wraz z rynnami i rurami spustowymi, rozebranie elementów stropodachu, składowanie, 
załadowanie gruzu na środki transportu, przewóz na wskazaną odległość, wyładunek. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-/B-06741-17 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotności. 
BN-64/8931-02 - Drogi samochodów. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża 
przez obciążenie płytą. 
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B 02. Roboty murowe CPV - 45 453 000 - 7 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji murowych realizowanych w 
ramach zadania „Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne w Lubinie przy ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. 
nr 6 Miasto Lubin). 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w pkt. 1.1 ST . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze;  
- zamurowanie zbędnych otworów z wykorzystaniem materiałów z rozbiórki lub z bloczków Silka, Ytong z 

zachowaniem istniejącej grubości ściany,  
- wykonanie nowych ścian z płyt g-k na profilach C75 i C50 lub z bloczków Silka, Ytong.  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST 
„Część 
ogólna„ . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST 
„Część 
ogólna„ . 
 
2. Zakres stosowania 
Konstrukcje murowe powinny być wykonywane na podstawie dokumentacji technicznej zawierającej;  
1/ projekt roboczy w skali 1:50, przy czym rysunki powinny zawierać wszelkie szczegóły architektoniczne i 

konstrukcyjne oraz bruzdy i otwory do instalacji, przewody kominowe i wentylacyjne oraz ich wloty, a w 
razie potrzeby rysunki szczegółów konstrukcyjnych i architektonicznych, łącznie z wiązaniem elementów 
ściennych w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, 

2/ opis techniczny wraz z dokładną charakterystyką konstrukcji budynku, specjalne wymagania stawiane 
materiałom, jak np. klasa cegły, rodzaj, marka i skład zaprawy raz właściwości cieplne itp., obliczenia 
statyczne,  

3/ kosztorys z ewentualną analizą cen i zestawieniem ilości materiałów . 
 
3. Materiały 
3.1. Spoiwa 
spoiwa stosowane powszechnie do zapraw murarskich, jak cement, wapno i gips, powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w aktualnych normach, 
do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopany, 
marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie , 
zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości , aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 
przygotowaniu, poszczególne rodzaje zapraw powinny być uŜyte w ciągu : 
• zaprawa wapienna - 8 godz., 
• zaprawa cementowo - wapienna - 3 godz., 
• zaprawa cementowa - 2 godz., 
• zaprawa wapienno - gipsowa - 0,5 godz., 
• zaprawa gipsowa - bezpośrednio po zarobieniu i nie dłuŜej ni( 5 minut. 
3.2. Woda 
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 
jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w obowiązującej normie. Niedozwolone jest użycie wód 
morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, 
glony i namuł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom 
wymienionym w pkt. 1 . 
3.3. Wyroby wypalane z gliny 
Cegła budowlana pełna powinna spełniać wymagania aktualnej normy : 
dopuszczalna liczba cegieł połówkowych pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 
przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać : 
• dla cegły klasy 5 - 15 % cegieł badanych, 
• dla cegieł klas wyższych - 10 % cegieł badanych. 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące badania : 
1/ sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 
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2/ przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu cegły, liczby 
szczerb i pęknięć, 

3/ odporności na uderzenia, 
4/ przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla . 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 
przeznaczona na budowlane konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym 
(szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu), 
Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na 
obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity 
i naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą 
ostrego narzędzia. W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami tj. 
do ścian wewnętrznych i zewnętrznych klasę 15, 10, 
Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 - nie wyższa niż 
24%, a klasy 7,5 i 5 określa się, 
Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły 
nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł 
nie spełniających powyższego wymagania nie powinna większa niż : 
• dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 szt., 
• dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 szt., 
• dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 szt. . 
3.3.1. Cegła budowlana klinkierowa 
Cegła budowlana klinkierowa wypalana z gliny bez otworów lub z otworami prostopadłymi do powierzchni 
250x120 mm powinna odpowiadać obowiązującej normie. Nasiąkliwość ciężarowa cegły powinna wynosić 
dla: 
• klasy 35 - nie więcej niż 6 %, 
• klasy 25 - nie więcej niż 12 % . 
Cegła powinna być odporna na działanie mrozu, liczba cegieł połówkowych w badanej partii 100 cegieł 
klinkierowych nie powinna być większa niż 3 szt., 
Zakres zastosowania poszczególnych klas i gatunków cegły klinkierowej pełnej zaleca się przyjmować dla 
oblicowania ścian, kanalizacji i części podziemnych klasy 35, 25 gat. 1, a dla budowli wodnych i konstrukcji 
specjalnych w budynkach gat. 1, 2, 
Cegła klinkierowa z otworami może być stosowana tylko w elementach budowli, położonych stale powyżej 
najwyższego poziomu wody gruntowej . 
3.3.2. Pustaki ceramiczne ścienne pionowo drążone 
W zależności od wytrzymałości na ściskanie rozróżnia się następujące klasy pustaków ceramicznych: 15, 
10, 7.5, 5, 
Kształt, wymiary, dopuszczalne odchyłki wymiarowe pustaków oraz wady i uszkodzenia podano w 
obowiązujących normach, 
Za połówkę pustaka należy uznawać część pustaka przeciętego lub pękniętego wzdłuż rzędu szczelin, jeżeli 
objętość tej części jest równa co najmniej połowie objętości całego pustaka. Liczba takich połówek w 
dostarczonej partii pustaków nie powinna przekraczać dla klasy pustaków 15, 10, 7,5 - 7%, a dla klasy 5 -
10%, 
Nasiąkliwość pustaków badana metodą moczenia powinna wynosić dla pustaków klasy 15, 10, 7,5 nie 
więcej niż 22 %, a dla pustaka klasy 5 nie określa się. 
Pustaki klasy 15, 10, 7,5 powinny być mrozoodporne i zgodnie z obowiązującymi normami powinny bez 
uszkodzeń wytrzymać 20 cykli zamrażania i odmrażania . 
3.3.3. Wyroby ścienne betonowe 
Pustaki ścienne powinny mieć kształt prawidłowego prostopadłościanu o prostych krawędziach i o równych 
powierzchniach. Mogą być one z betonu zwykłego nie zawierającego w przypadku dodatku popiołów lotnych 
nadmiernego stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych. 
Przełom pustaka powinien wykazywać właściwy stopień zagęszczenia betonu dokładność przemieszania 
wszystkich składników i brak zanieczyszczeń kruszywa obcymi ciałami szkodliwymi dla struktury elementów. 
Powierzchnie zewnętrzne pustaków powinny być bez raków guzów lub wgłębień, krawędzie nie 
poszczerbione, naroża - nie poobijane nasiąkliwość wagowa bloczków i pustaków powinna się mieścić w 
granicach 0d 10 do 20%, przy odbiorze pustaków i bloków na budowie należy dokonać sprawdzenia : 
• wielkości i liczby pęknięć , 
• wymiarów i wielości skrzywień krawędzi i powierzchni, 
• wielkości oraz liczby szczerb i odbić naroży , 
• przełomu, 
• wytrzymałości na ściskanie . 
Ze względu na skurcz nie należy pustaków wbudowywać wcześniej niż po 10 tygodniach od daty ich 
wyprodukowania. 
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4. Sprzęt 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „Część ogólna„. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 

5. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST „Część ogólna„. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami, zawilgoceniem i utratą. 

6 . Wytyczne wykonania i odbioru robót murowych 
6.1. Wymagania ogólne 
Podstawą przyjęcia wyrobów na budowę stanowią: projekt techniczny, dokumenty od producenta, 
sprawdzenie oznaczenia wyrobów, sprawdzenie zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami. 
Każda konstrukcja murowa powinna spełnić następujące wymagania ogólne : 
- mury z cegły i pustaków ceramicznych oraz elementów z betonu komórkowego powinny być wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukcji, 
- największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków z betonu 

komórkowego powinny odpowiadać określonym w aktualnej normie , 
Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami obowiązujących 
norm, 
Sprawdzenia jakości cegieł, pustaków i bloczków należy przeprowadzić pośrednio na podstawie wpisów do 
dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz odnośnymi normami, 
Jeżeli badania wykażą zgodność wykonania robót z niniejszą ST i obowiązującymi normami, to należy je 
uznać za zgodne z wymaganiami. 

7. Podstawa płatności 
Wymurowania ściany płaci się za m2 lub m3. Cena obejmuje; wymurowanie, składowanie, wyładunek. 

8. Przepisy związane 
PN-B-03002:1999 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczenia 
PN-B-03002:1999/Az1:2001 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczanie (Zmiana Az1) 
PN-B-03002:1999/Az2:2002 - Konstrukcje murowe nie zbrojone. Projektowanie i obliczani (Zmiana Az2 ) 
PN-B-03340:1999 - Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie . 
PN-B-03340:1999/Az1:2004 - Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
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B 03. Roboty wykończeniowe ścian i sufitów CPV 45410000-4. 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych 
związanych z wykonaniem robót wykończeniowych realizowanego w ramach zadania „Przebudowa lokalu 
na zaplecze socjalne w Lubinie przy ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin).. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w pkt. 1.1 ST . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem: 
1/ tynków wewnętrznych kategorii III na ścianach, przetarciem istniejących tynków, gruntowanie tynków 
2/ licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
3/ malowanie ścian farbami akrylowymi zmywalnymi 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inwestora .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - część ogólna. 

2. Materiały 
Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne są poniższe materiały : 
2.1. 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. 
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, 
a w szczególności: 
1/ nie zawierać domieszek organicznych, 
2/ 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. 
2.3. 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, (e temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
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. 
2.4. Płytki ceramiczne  
W projekcie przewidziano płytki; 
- na ścianach glazura o wym 20x25 cm, 
- na posadzkach gres o wym. 30x60 cm 
2.5. Płyty gipsowo-kartonowe GKF 12,5 mm. 
Wszystkie materiały muszą posiadać atesty oraz świadectwa dopuszczenia do użytku w krajach UE 

3. Sprzęt 
Roboty mają być wykonywane zgodnie z opisem technicznym przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inwestora. 

4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST „ Część ogólna „ . 

5. Warunki wykonania i odbioru robót. 
5.1. Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkarskich należy zabezpieczyć okna folią ochronną z PCV. 
5.2. Ogólne zasady wykonywania tynków 
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a) 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. 

b) tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 
spadek poniżej 0°C. 

5.3. Przygotowanie podłoży 
Spoiny w murach ceglanych. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy 
oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych 
można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.4. Wykonywania tynków trójwarstwowych 
- Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych 
należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.  
- Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narażonych na zawilgocenie 

6. Kontrola jakości robót 
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z SST. 
Ściany. Odchylenie powierzchni od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 3 mm i 
w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 2 mm na 1 m i nie większe niż 4 
mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
Sufity. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 3 mm (4 mm dla II kat.) 
na 1 m i nie większe niż 6 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami. Odchylenie powierzchni od 
płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej 
długości łaty kontrolnej o dł. 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 mm na 1 mb i nie większe niż 
3 mm na wysokości pomieszczenia do 3,5 m. 
Okładziny ścian z płytek. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm 
na 1 mb i nie większe niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ściankami 

7. Obmiar robót. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanej wyprawy lub okładziny. 

8. Odbiór robót. 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych. W wyniku odbioru należy: 
- sporządzić częściowy protokół odbioru robót 
- dokonać wpisu do dziennika budowy 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
ST i PB. 

9. Płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 4.6 w ST Wymagania ogólne. 
Cena obejmuje: Wykonanie prac podstawowych i czynności pomocniczych. Dostawę materiałów i pracę 
sprzętu. 

10. Przepisy związane 
PN-85/B-04500 - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-EN 1313 9:2003 - Kruszywa do zaprawy. 
PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. Zmiany 1 B1 11-
12/72 poz. 139 
PN-72/8841-18 - Roboty tynkowe. Tynki pocienione z zapraw plastycznych. Wymagania w zakresie 
wykonania i badania przy odbiorze 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (aktualnie obowiązujące) 
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B 04. Stolarka okienna i drzwiowa CPV 45421000 - 4 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami w zakresie 
wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej realizowanej w ramach zadania „Przebudowa lokalu na 
zaplecze socjalne w Lubinie przy ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin).. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w pkt. 1.1 ST . 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują:  
1/ wymiana drzwi zewnętrznych z profili aluminiowych szklonych szkłem bezpiecznym,  
2/ montaż skrzydeł drzwiowych drewnianych wewnętrznych z ościeżnicami regulowanymi,  
Szczegółowe parametry i wyposażenie wg. projektu  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN . 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją projektową, 
ST i poleceniami Inwestora .Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST - część ogólna. 

2. Materiały 
Do wykonania prac wg pkt 1.3. potrzebne są poniższe materiały : 
1/ Drzwi zewnętrzne z profili aluminiowych - kolor niebieski, kompletnie wyposażone, z 2 zamkami 

patentowymi, samozamykaczem,  
2/ Drzwi wewnętrzne drewniane np. Pol-Skone, kompletnie wyposażone z ościeżnicą regulowaną, 

dostarczaną łącznie z drzwiami, klamki, szyldy, tuleje wentylacyjne i blokady wc  

3. Sprzęt 
Roboty mają być wykonywane zgodnie z opisem technicznym do projektu i przy użyciu dowolnego 
sprzętuzaakceptowanego przez Inwestora. 

4. Transport 
Ogólne warunki transportu podano w ST „Część ogólna„ . 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio 
przed utratą i uszkodzeniem. 

5. Warunki wykonania i odbioru stolarki 
5.1. Zasady wbudowania stolarki drzwiowej 
- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, 
- wbudowanie ościeżnic regulowanych, 
- montaż i regulacja skrzydeł drzwiowych, roboty wykończeniowe,  
- ościeżnicę po ustawieniu do pionu i poziomu mocować za pomocą złączy rozporowych, kołków kotwiących 

lub kołków wierconych w mur, 
- szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany należy wypełnić na 

obwodzie materiałem izolacyjnym, odpowiadającym normie lub świadectwu ITB , 
5.2. Kontrola jakości 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej . 
Ocena jakości powinna obejmować : 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których zastała wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia . 

6. Obmiar robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Część ogólna „ 
Jednostką obmiaru jest ilość w szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic lub powierzchnia w m2. 

7. Odbiór robót 
Odbiór częściowy wyrobów stolarskich polega między innymi na ocenie jakości dostarczonej stolarki 
budowlanej, w ramach którego naleŜy sprawdzić zgodność wymiarów, jakość materiałów z których stolarka 
została wykonana, prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, sprawność 
działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć. 
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów : 
- wymiar zewnętrzny ościeży +/- 5 mm, 
- różnica długości przeciwległych elementów ościeży mierzona w świetle do 1 m - 1 mm, powyżej 1 m - 
2mm, 
- skrzydło we wrębie - szerokość do 1 m +/- 2 mm, powyżej 1 m - +/- 3 mm, 
- wysokość powyżej 1 m +/- 2 mm, 
- przekroje elementów - szerokość do 50 mm +/- 1 mm, powyżej 50 mm +/- 2 mm , 
- grubość do 40 mm +/- 1mm . powyżej 40 mm +/-1 mm, grubość skrzydła +/- 2 mm, 
7.1. Jakość materiałów stosowanych do wyrobów stolarki drzwiowej i okiennej. 
Stolarka budowlana powinna być wyprodukowana zgodnie z odpowiadającą PN. Okucia powinny 
odpowiadać wymaganiom PN lub świadectwom ITB. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone trwałymi 
powłokami antykorozyjnymi przed ich zamocowaniem. 
7.2. Zasady wbudowania i odbioru stolarki budowlanej 
7.2.1. Wbudowanie ościeżnic w grube mury 
Dokładność przygotowania ościeża - zgodna z wymaganiami wykonania robót murowych. Odległość między 
punktami mocowania ościeży - 75 cm, a max odległości od naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 
ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze. 
Ościeżnice takie powinny mieć zabezpieczenie powierzchniowe od strony muru, szczeliny powstałe 
pomiędzy ościeżem z ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy wypełnić po obwodzie materiałem izolacyjnym. 

8. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „ Część ogólna „ . 
Płatność za ilość jednostek wykonanej i odebranej roboty (potwierdzonej obmiarem i protokołem odbioru 
elementu na podstawie ceny jednostkowej ustalonej w umowie . 
Cena obejmuje : 
- wykonanie nowych drzwi / dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i regulowanie stolarki drzwiowej. 

9. Przepisy związane 
PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Ona i drzwi. Wymagania i badania 
PN-B 91000:1996 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 
PN-75/B-94000 - Okucia budowlane. Podział. 
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B 05. Elewacja CPV 45 45 3000 - 7. 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania ocieplenia i elewacji 
realizowanej w ramach zadania „„Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne w Lubinie przy ul.Rzeźnicza 1 
(dz. nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin).. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy 
na wykonanie oraz wykonania robót zawartych w pkt. 1.1 ST . 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonaniu i odbiorze : 
Uzupełnienie ocieplenia ścian płytami styropianowymi o grub. wg. projektu i wykonanie wyprawy elewacyjnej 
w związku z wymianą drzwi zewnętrznych. Prace pomocnicze, ustawienie rusztowań 

1.4. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN, oraz określeniami podanymi ST 
„Część ogólna„. 
Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych (BSO) - wykonywany na budowie z zestawu 
wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczonego jako kompletny system i składającego się minimum z 
następujących składników:  
zaprawy klejącej 
łączników mechanicznych  
materiału do izolacji cieplnej jednej lub większej liczby - określonych warstw systemu, w których co najmniej 
jedna warstwa zawiera - zbrojenie,  
warstwy wykończeniowej systemu 
Podłoże - powierzchnia istniejącej ściany 
Środek gruntujący - materiał na podłoże lub warstwę zbrojoną, celem regulacji nasiąkliwości lub 
zwiększenia przyczepności 
Izolacja cieplna - materiał o niskiej wartości współczynnika przewodzenia ciepła jako składnik BSO 
mocowany w formie płyt na ścianach zewnętrznych i nadający im wymagane parametry termoizolacyjne 
Zaprawa (masa) klejąca - materiał systemu do przyklejania materiału izolacyjnego do podłoża 
Warstwa zbrojona - określona warstwa systemu stosowana bezpośrednio na powierzchni materiału do 
izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma największy wpływ na właściwości mechaniczne 
systemu 
Siatki z włókna szklanego - określone tkaniny systemu składające się z przędzy z ciągłych włókien 
szklanych w obu kierunkach wątku i osnowy, z wykończeniem odpornym na działanie alkaliów 
Zbrojenie - określone materiały systemu osadzone w warstwie zbrojonej w celu zwiększenia jej 
wytrzymałości mechanicznej. Zbrojeniem są zazwyczaj siatki z włókien szklanych lub siatki metalowe 
Warstwa wykończeniowa - określony materiał mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, 
tworzący jego wierzchnią warstwę. Warstwa wykończeniowa w połączeniu z warstwą zbrojoną stanowi 
zabezpieczenie przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych; nadaje równie( systemowi fakturę i 
barwę 
Systemowe elementy uzupełniające - listwy (profile) cokołowe (startowe), kątowniki narożne 
(ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki -służą do zapewnienia funkcji 
technicznych BSO i ukształtowania jego powierzchni 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN , oraz określeniami podanymi ST 
„Część ogólna„. 

2. MATERIAŁY 
Wymagania ogólne 
Materiały zastosowane do wykonywania robót muszą być bezwzględnie jednego systemu, wytwarzane lub 
rekomendowane przez producenta. Zastosowanie materiałów pochodzących z różnych systemów stanowi 
naruszenie art. 2. Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.  
Materiały stosowane do wykonywania robót ociepleniowych powinny mieć oznakowanie znakiem CE 
oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do 
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną Państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 
Europejska za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo oznakowanie znakiem budowlanym 
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oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano 
oceny zgodności z aprobatą techniczną  
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczającym BSO do obrotu są Europejskie 
Aprobaty Techniczne (EAT) udzielone w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – 
ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania 
Aprobat Technicznych ZUAT. Oferowany BSO powinien składać się z następujących elementów 
składowych: 
zaprawa klejąca na bazie cementu, płyty styropianowe o grubości 12 cm, zaprawa zbrojąca na bazie 
cementu, siatka zbrojąca z włókna szklanego, wyprawa, farba silikatowa do malowania tynku mineralnego. 
Oferowany BSO winien spełniać wymagania podane w tablicy nr 1. 

Właściwości Wymagania 
Wodochłonność, g/m2, w badaniu na próbkach: po 
10h zanurzenia w wodzie po 24 h zanurzenia w wodzie 

najwyżej 600 najwyżej 1000 
 

Mrozoodporność Próbki po badaniu nie powinny wykazywać 
spękań  

Odporność na starzenie Próbki po badaniu nie powinny wykazywać 
zmian barwy wyprawy 

Przyczepność międzywarstwowa, MPa, w badaniu na 
próbkach: 
w stanie powietrzno - suchym 
po cyklach mrozoodporności 

 
 
co najmniej 0,1 
co najmniej 0,1 

Funkcjonalność Po badaniu nie powinny wystąpić rysy ani 
zawilgocenie spodniej strony warstwy wyprawy 
wierzchniej 

Odporność na uderzenie, J, w badaniu na próbkach w 
stanie powietrzno - suchym po cyklach starzeniowych  

co najmniej 1 co najmniej 1 

Opór dyfuzyjny względny dla warstwy (warstwa 
zbrojona + środek gruntujący + wyprawa tynkarska), m 

najwyżej 2,0 
 

Oferowany BSO musi mieć klasyfikację odporności ogniowej na poziomie NRO. 
Oferowany BSO musi mieć możliwość układania na ścianach zewnętrznych o nośnym podłożu bez użycia 
łączników mechanicznych do wysokości 12 m. 
Producent systemu ociepleń musi posiadać system kontroli jakości ISO 9001 oraz certyfikat AQAP 
2110:2003. 

2.2. Rodzaje materiałów i elementów systemu 

2.2.1. Środek gruntujący podłoże 
Materiał wodorozcieńczalny, dyspersja akrylowa stosowany do przygotowania podłoża przed klejeniem płyt 
izolacji termicznej. Środek gruntujący musi spełniać następujące wymagania: 
• wzmacniać powierzchniowo podłoże, 
• zmniejszać nasiąkliwość podłoża, 
• być przepuszczalny dla pary wodnej, 
• gotowy do użycia, do stosowania na zewnątrz. 
Środek ten powinien być rekomendowany przez producenta BSO lub stanowić element systemu. 

2.2.2. Zaprawa klejąca 
Wymagający zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego polimerami, zbrojony włóknem 
celulozowym do klejenia płyt styropianowych, spełniający wymagania podane w tablicy nr 1 

2.2.3. Płyty termoizolacyjne 
Płyty ze styropianu ekspandowanego EPS PN-EN 13163 - T2 - L2 - W2 - S2 - P3 - BS115 - CS(10)70 -
DS.(N)2 -DS.(70,-)2 - TR 100 o grubości wg. projektu, mocowane metodą klejenia, o krawędziach prostych 
lub frezowanych. 

2.2.4. Zaprawa zbrojąca 
Wymagający zarobienia z wodą materiał na bazie cementu modyfikowanego polimerami, zbrojony włóknem 
celulozowym nanoszony na powierzchnie płyt styropianowych, w którym zatapiana jest siatka zbrojąca, 
spełniający wymagania podane w tablicy nr 2. 
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Tablica 2 
Właściwości Wymagania 

Zaprawa klejąca Zaprawa zbrojąca 
Odporność na spływanie z powierzchni pionowej Brak spływu 
Odporność na powstanie rys skurczowych w warstwie o grubości 
8 mm 

Brak rys 
 

Przyczepność, MPa: 
a) do betonu w stanie powietrzno - suchym  
po 24 h zanurzenia w wodzie  
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych (24h zanurzenia w 
wodzie i 48 h suszenia) 

 
 
co najmniej .0,3  
co najmniej 0,2  
co najmniej 0,1 

b) do styropianu w stanie powietrzno – suchym  
po 24 h zanurzenia w wodzie  
po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych  
(24 h zanurzenia w wodzie i 48 h suszenia) 

 
co najmniej 0,3  
co najmniej 0,1  
co najmniej 0,1 

Konsystencja, cm 8,0 +/- 1,0 

2.2.5. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego impregnowanego przeciw alkalicznie o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w 
zaprawę zbrojącą, o nazwie handlowej: 
AKE 145 - zgodna z aprobatą AT-15-3833/99 z aneksami lub 
ST-112-100/7 - zgodna z aprobatą AT-15-3514/99 z aneksami lub 
SSA-5433-S - zgodna z aprobatą AT-15-3680/99 z aneksami 

2.2.6. Farba gruntująca 
Dyspersja żywic syntetycznych do gruntowania podłoży pod tynki cienkowarstwowe, nanoszona na warstwie 
zbrojącej, ułatwia nakładanie tynków, zwiększa przyczepność do podłoża, wodoodporna, gotowa do użycia. 

2.2.7. Zaprawa tynkarska 
Sucha zaprawa mineralna do wykonywania tynków cienkowarstwowych, spełniająca wymagania podane w 
tablicy 3. 
Tablica 3. 
 
Właściwości 

Wymagania 
Tynk mineralny o fakturze 
„baranek" do malowania 

Tynk mineralny o fakturze 
„kornik" do malowania 

Tynk 
mineralny 
o fakturze Ziarno 1,5 mm Ziarno 2,5 mm Ziarno 2,5 mm Ziarno 3,5 mm 

Konsystencja, cm 9,5 +/-1,0 7,5 +/-1,0 9,5 +/- 1,0 
Maksymalna średnica 
ziarna, mm 

1,5 2,5 2,5 3,5 2,0 

Proporcje mieszania 
suchej mieszanki z 
wodą (wagowo) 

100:22 100:18 100:21 100:21 100:23 

Minimalna grubość 
warstwy, mm  

1,5 2,5 2,5 3,5 2,0 

Orientacyjne zużycie, 
[kg/m2] 

2,0-2,4  3,5-4,0 2,5-3,5 3,5-4,0 2,6-2,9 

Odporność na 
występowanie rys w 
warstwie o grub. do 8 
mm 

 
Brak rys 

2.2.8. Tynk mozaikowy 
Tynk na spoiwie żywicznym zawierający barwione ziarna kruszywa w przedziale 0,8-1,2 mm lub 1,4-2,0, do 
nanoszenia w strefie cokołowej celem zabezpieczenia przed oddziaływaniem wody opadowej rozbryzgowej, 
uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to gotowy do użycia, odporny na warunki atmosferyczne, odporny na 
szorowanie, łatwy do utrzymania w czystości, spełniający wymagania podane w tablicy nr 4. 
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Tablica 4. 
Wymagania Właściwości tynku mozaikowego 

Wygląd: 
- masy 
 
- wyprawy 

 
- jednolita masa z kolorowym wypełniaczem bez 

zanieczyszczeń  
- wyprawa o jednolitej barwie i fakturze, bez spękań i 

prześwitów podłoża  
Wstępne twardnienie Brak przylepności i śladów na tkaninie po 24h utwardzania 
Zachowanie się masy w temperaturze 
nakładania +5°C i +20°C 

Masa powinna się dobrze nakładać i rozprowadzać po 
zagruntowanym podłożu; brak rys, pęknięć i prześwitów 
podłoża 

Podciąganie kapilarne, kg/m2h 0,5 Nie więcej niż 0,5 
Opór dyfuzyjny względny Sd, m Nie więcej niż 2 
Odporność na uderzenie na sucho i na 
mokro (obciążnik 500 g) 

Kwadraciki nie powinny wykruszać się i wypadać 

2.2.9. Farba elewacyjna 
Farba silikatowa (krzemianowa) do malowania powierzchni pokrytych tynkiem mineralnym, powinna być w 
fabrycznym opakowaniu cieczą o brawie zgodnej z katalogiem producenta, wykazywać zawartość suchej 
substancji 47,0% +/- 2,4%, powinna po pomalowaniu być matowa, być alkaliczna, wykazywać przyczepność 
do podłoża powyżej 0,3 MPa. 

2.2.10. Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe) 
Jako elementy uzupełniające, jak profile startowe, narożniki ochronne, listwy krawędziowe, profile 
dylatacyjne itp. należy stosować wyroby wytwarzane (dostarczane) przez producenta SBO lub przez niego 
rekomendowane. 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemu ociepleniowego mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podana w dokumentacji projektowej i SST są 

właściwie oznakowane i opakowane,  
- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia producent dostarczył 

dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania oraz  
- karty techniczne i wytyczne stosowania wyrobów, 
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie 
materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

2.4. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną. Oferowany BSO musi mieć klasyfikację 
odporności ogniowej na poziomie NRO. Oferowany BSO musi mieć możliwość układania na ścianach 
zewnętrznych o nośnym podłożu bez użycia łączników mechanicznych do wysokości 12 m. Producent 
systemu ociepleń musi posiadać system kontroli jakości ISO 9001 oraz certyfikat AQAP 2110:2003.  
Zastosowane system: 
system - STO Therm (wyprawa baranek StoSilo 2,0 mm) 
Płytki klinkierowe 25x6 cm w kolorze ceglanym (zbliżonym do istniejącego),  

3. SPRZĘT. 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST „Część ogólna”. Roboty można wykonać przy użyciu 
dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 
Ogólne warunki transportu podano w ST „Część ogólna„. Materiały i elementy mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu, zabezpieczonymi uprzednio przed uszkodzeniami i utratą. 

5. WYTYCZNE WYKONANIA I ODBIORU. 

5.1. Przygotowanie podłoża 

5.1.1. Ocena istniejącego podłoża 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy sprawdzić jakość istniejącego podłoża. Musi ono być 
nośne, zwarte, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność takich jak tłuszcze, bitumy, pyły. 
Istniejące zabrudzenia i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć. Miejsca będące siedliskiem mchów 
i glonów oczyścić drucianą szczotką, a następnie nasycić roztworem płynu grzybobójczego. Przyczepność 
istniejącego tynku należy sprawdzić poprzez ostukanie młotkiem. „Głuchy" dźwięk świadczy o odspojeniu od 
muru, odspojony tynk należy skuć. Oprócz skucia „głuchych„ tynków zaleca się odkucie wyprawy na 
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zewnętrznych oście(ach okien i drzwi (jeżeli zaistnieje taka potrzeba), tak aby umieścić tam materiał 
termoizolacyjny gr. min. 2-3 cm i nie zasłaniać całkowicie oście(nic. Nie ocieplenie tych miejsc spowoduje 
powstanie mostków termicznych i w konsekwencji zawilgocenie ścian w obrębie oście(y wewnętrznych. 
W przypadku nośnych ścian odznaczających się dużymi nierównościami powierzchni należy wykonać 
warstwę wyrównawczą. Przy nierównościach podłoża do 10 mm należy zastosować szpachlówkę do tynków 
lub zaprawę cementową modyfikowana wodna dyspersją żywic. Przy nierównościach podłoża od 10 do 
20mm należy zastosować zaprawę cementową modyfikowaną nakładaną w kilku warstwach. Jeśli 
nierówności przekraczają 20 mm należy zastosować naprawę poprzez naklejanie materiału 
termoizolacyjnego o odpowiedniej grubości (z uwzględnieniem dodatkowego mocowania warstwy 
zasadniczej za pomocą łączników mechanicznych). 

5.1.2. Badanie nośności podłoża 
Wytrzymałość podłoża należy sprawdzić metodą pull off, używając odpowiedniego urządzenia badawczego 
(min. 0,08 MPa). Przy braku takiego urządzenia należy wykonać próbę przyczepności. W tym celu do 
podłoża przykleja się, przy pomocy kleju systemowego, próbki materiału izolacyjnego o wymiarach 
10x10cm. 
Po 3 dniach próbki odrywa się ręcznie od podłoża siłą prostopadłą do ściany. Podłoże należy uznać za 
nośne gdy materiał izolacyjny zostanie rozerwany w swojej strukturze. Jeśli natomiast zostanie on oderwany 
od podłoża łącznie z warstwą zaprawy i częścią podłoża, wtedy dodatkowo należy stosować łączniki 
mechaniczne lub odpowiednio przygotować podłoże. 

5.1.3. Gruntowanie nasiąkliwych podłoży 
Podłoża bardzo nasiąkliwe, np. nie otynkowane mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych, należy 
obficie zagruntować głęboko penetrującym gruntem bezrozpuszczalnikowym na bazie żywic akrylowych. 
Zaprawa klejąca do mocowania płyt izolacyjnych nie będzie wtedy zbyt szybko przesychać i osiągnie swoją 
pełną wytrzymałość. 

5.2. Mocowanie profili cokołowych 
Ochronę dolnej krawędzi ocieplenia budynku stanowią metalowe profile. Mocuje się je przy użyciu kołków 
rozporowych (maksymalnie co 50 cm), dokładnie poziomo, co najmniej 30 cm powyżej terenu. Nierówności 
ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Na narożnikach budynków listwę 
cokołową należy docinać pod kątem 45°. 

5.3. Mocowanie płyt materiału izolacyjnego 

5.3.1. Zaprawy klejące do przyklejania płyt materiału izolacyjnego 
Jako zaprawę klejącą stosuje się gotowy materiał do zarobienia wodą na bazie cementu, zgodnie z 
wymaganiami w pkt. 2.2.2. 

5.3.2. Nakładanie zaprawy na płyty izolacyjne 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3-4 cm i kilkoma plackami 
o średnicy ok. 8 cm. W przypadku równych podłoży, do nakładania zaprawy, można użyć pacy o zębach 10-
12mm. Zaprawa klejąca nie może znaleźć się na krawędziach bocznych płyt izolacyjnych. 

5.3.3. Przyklejanie płyt izolacyjnych 
Po nałożeniu zaprawy, należy niezwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. 
Płyty trzeba przyklejać ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu 
styków pionowych. W narożach budynku należy zachować przewiązanie płyt. Przycinanie płyt wystających 
poza naroża ścian, możliwe jest dopiero po związaniu zaprawy klejącej. Nie należy używać uszkodzonych 
płyt. Nie dopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w 
elewacjach. 
Szczeliny między płytami izolacji termicznej większe niż 2 mm i miejsca trudno dostępne np. przy 
balustradach należy wypełnić pianką poliuretanową. 

5.3.4. Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych 
Po związaniu zaprawy mocującej płyty termoizolacyjne (przeważnie po 2-3 dniach) można przystąpić do 
szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy 
ewentualne uskoki krawędzi płyt. 

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką z włókna szklanego 

5.4.1. Zaprawy klejące do wykonywania warstwy zbrojonej siatką 
Należy zastosować zaprawę opartą na bazie cementu zgodnie z wymaganiami w pkt. 2.2.4. 

5.4.2. Dodatkowe wzmocnienia w narożach otworów okiennych i drzwiowych 
Wszystkie naroża otworów na elewacji należy wzmocnić ukośnie wklejonymi kawałkami siatki z włókna 
szklanego o wymiarach nie mniejszych niż 35 x 20 cm. Zapobiega to powstawaniu ukośnych pęknięć 
rozwijających się od naroży. 

5.4.3. Zabezpieczenie krawędzi profilami 
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Krawędzie budynku i krawędzie ościeży należy zabezpieczyć odpowiednimi profilami produkowanymi 
(dostarczanymi) przez producenta BSO lub rekomendowanymi przez niego. Szczególne miejsca elewacji 
należy obrobić w sposób podany w projekcie lub w zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez 
producenta systemu. 

5.4.4. Dodatkowe wzmocnienie na ścianach parteru 
Na ścianach parteru, minimum do wysokości 2 m od poziomu terenu, należy wkleić dodatkową warstwę 
siatki. Zabezpieczy to płyty termoizolacyjne przed uszkodzeniami. 

5.4.5. Szpachlowanie powierzchni płyt 
Gdy dodatkowe wzmocnienia są stabilne, można przystąpić do wklejania zasadniczej warstwy siatki. 
Pierwszą operacją jest równomierne nałożenie zaprawy za pomocą pacy zębatej o wielkości zębów 10-
12mm. Zaprawę nanosi się od góry budynku, pionowym pasmem szerokości ok. 1,1m. Na tak 
przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę z włókna szklanego i zatapia się ją przy użyciu pacy 
metalowej i szpachluje się na gładko. Siatka z włókna szklanego powinna być nie widoczna i całkowicie 
zatopiona w zaprawie klejącej. Należy przy tym zachować zakłady sąsiednich pasów siatki, wynoszące 
około 10 cm. 

5.4.6. Usuwanie drobnych nierówności na warstwie zbrojonej 
Następnego dnia używając papieru ściernego, zeszlifować ślady po pacy i ewentualnie uzupełnić drobne 
ubytki. 

5.5. Wykonanie wyprawy elewacyjnej 

5.5.1. Gruntowanie pod tynki cienkowarstwowe 
Do gruntowania można przystąpić po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej siatką (przeważnie po 3 
dniach). Farbę gruntującą spełniającą wymagania podane w pkt. 2.2.6. należy nakładać pędzlem, 
równomiernie i jednokrotnie. Nie stosować wałków i nie rozcieńczać farby wodą. Czas schnięcia farby 
wynosi ok. 4 godzin. Gruntowanie ułatwia nakładanie tynków i zwiększa ich przyczepność. Dla tynków o 
intensywniejszych barwach, zaleca się stosowanie farby gruntującej o kolorze zbliżonym do koloru tynku. 

5.5.2. Wyprawy tynkarskie 
Wyprawę elewacyjną można nakładać po ok. 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej. Tynki produkowane 
w postaci gotowej masy. Masy tynkarskie gotowe do użycia, wystarczy tylko przemieszać przed użyciem. 
Tynki cienkowarstwowe równomiernie nanosi się na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod 
kątem stalowej pacy. Jego powierzchnię należy wygładzić pacą, zbierając nadmiar materiału. Gdy 
naniesiony na podłoże tynk nie klei się już do narzędzia, wtedy płasko trzymaną packą plastikową należy 
nadać fakturę.  
Przy tynkach o fakturze „kornikowej", w zależności od kierunku ruchów packi, można uzyskiwać pionowe, 
poziome lub koliste rysy pochodzące od zawartego w materiale ziarna.  
Tynki o fakturze „kamyczkowej" uzyskują wygląd gęsto ułożonych ziaren kruszywa. Na jednej płaszczyźnie 
elewacji prace tynkarskie powinny być wykonywane w sposób ciągły. Jeśli musimy przerwać pracę należy 
wówczas przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać mu fakturę, a następnie zerwać taśmę z 
resztkami materiału. Po związaniu tynku trzeba zabezpieczyć uzyskaną krawędź taśmą i analogicznie 
wykonać nowy fragment tynku. 

5.6. Zalecenia dodatkowe 
a) prace ociepleniowe należy wykonywać w suchych warunkach (bez opadów atmosferycznych, przy 

względnej wilgotności powietrza poniżej 80%). Nie należy pracować na powierzchniach silnie 
nasłonecznionych, a wykonane warstwy chronić przed opadami deszczu i silnym wiatrem. Zalecane są 
tu, wykonane z gęstej siatki, osłony na rusztowaniach 

b) temperatura powietrza i podłoża powinna wynosić od +5 do + 30°C. Wyjątek stanowi tu stosowanie 
tynków mineralnych - minimalna temperatura od +9°C,  

c) odległość między powierzchnią płyt izolacyjnych a konstrukcją rusztowania nie może utrudniać 
wykonywania faktury tynku i powinna wynosić 20-30 cm. Rusztowania wiszące nie są zalecane m.in. ze 
względu na możliwość powodowania uszkodzeń mechanicznych,  

d) jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został przykryty warstwą zbrojoną, to należy ocenić jego 
jakość. Płyty pożółkłe i o pylącej powierzchni koniecznie wymagają przeszlifowania grubym papierem 
ściernym,  

e) obróbki blacharskie powinny wystawać minimum 40 mm poza lico tynku i skutecznie zabezpieczać go 
przed zaciekami wody deszczowej,  

f) przy wykonywaniu tynków, na jednej płaszczyźnie należy pracować bez przerw i na sąsiadujących 
poziomach rusztowań, zachowując jednakowe dozowanie wody,  

g) z uwagi na wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku - na jednej 
płaszczyźnie należy stosować materiał o tym samym numerze serii produkcyjnej, umieszczonym na 
każdym opakowaniu,  
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h) wykonane tynki powinny być chronione przed deszczem (osłony na rusztowaniach) przez minimum 1 
dzień, a mineralne tynki kolorowe - przez co najmniej 3 dni. Odnosi się to do temperatury +20°C oraz 
wilgotności względnej powietrza 60%. W mniej korzystnych warunkach należy uwzględnić wolniejsze 
wiązania tynków 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 

6.1.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących 
przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, 
potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST. 

6.1.2. Ocena podłoża 
Sprawdzeniu i ocenie podlegają wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego 
stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W 
przypadkach wątpliwych konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego według 
zaleceń dostawcy BSO odchyłki geometryczne podłoża 

6.2. Badania w czasie realizacji robót 
Jakość i funkcjonalność BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola 
robót zanikających (ulegających zakryciu). 
1/ Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, 

wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym oraz czyje 
zagruntowano. 

2/ Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych polega na sprawdzeniu: równości i ciągłości powierzchni, 
układu i szerokości spoin 

3/ Kontrola wykonania warstwy zbrojonej polega na: sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki 
zbrojącej w masie klejącej, wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, 
przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. 
Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży 
zewnętrznych, ościeży i naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów, itp.). Sprawdzenie 
równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej. 

4/ Kontrola wykonania gruntowania polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej 
skuteczności. 

5/ Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków 
zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia 
poza projektowaną płaszczyznę ściany. 

6/ Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania 
właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie 
pomiędzy wykonawcą oraz inwestorem. Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do 
równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć: 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 

na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m) 
- odchylenie krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 

30 mm na całej wysokości budynku, 
- dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji 

- 10mm, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni nie większe niż 30 mm na całej wysokości budynku, 
- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. Od projektowanego promienia nie powinny 

być większe niż 7 mm. 
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym powierzchnia BSO powinna posiadać jednorodny i stały kolor oraz 
fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, 
możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym. 

6.2.7. Ocena wyglądu zewnętrznego polega na wizualnej ocenie wykończonej powierzchni ocieplenia. 
Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury oraz brakiem 
miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzanymi wzrokowo przy świetle rozproszonym z odległości nie 
mniejszej 3 m Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni), pionu i 
poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z 
warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie. 

6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, 
dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie: 
- zgodności z dokumentacją projektową i SST wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w 

dokumentacji powykonawczej,  
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- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystać wyniki badań dokonywanych przed 
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonywania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania pkt. 2. niniejszej 
SST. Do badań odbiorowych należy przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ścian w 
stanie surowym w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu (dolnej krawędzi) do górnej 
krawędzi warstwy ocieplanej. Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów 
większe od 1 m2, doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w 
metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z 
grubością ocieplenia. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Do robót zanikających przy wykonywaniu robót ociepleniowych należy przygotowanie wraz z gruntowaniem 
podłoża, klejenie płyt styropianowych, wykonanie warstwy zbrojonej i jej gruntowanie. Ich odbiór powinien 
zostać wykonany przed rozpoczęciem następnego etapu. Należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 
6.2. niniejszej specyfikacji. 
W przypadku pozytywnego wyniku badań (zgodności z dokumentacją projektową i szczegółową 
specyfikacją techniczną) można zezwolić na rozpoczęcie wykonywania następnych etapów robót. 
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badań) należy określić zakres prac i rodzaj materiałów 
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości. Po ich wykonaniu badania należy powtórzyć. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać w 
dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawiciela inwestora (inspektor nadzoru) i 
wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich 
usunięcie przed odbiorem końcowym. 
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką 
formę przewiduje. 

8.3. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 
- SST ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 
- dziennik budowy i ksiąŜki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, protokóły 

kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac, 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych wyrobów 

budowlanych, 
- protokóły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych, 
- instrukcje producenta BSO, 
- wyniki ewentualnych badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić 
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej SST, porównać je z wymaganiami podanymi 
w dokumentacji projektowej oraz dokonać oceny wizualnej. 
Roboty ociepleniowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone 
przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.  
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Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny, roboty ociepleniowe nie powinny zostać odebrane. W 
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań: 
- jeżeli to możliwe, należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności wykonanego ocieplenia z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i SST i przedstawić je ponownie do odbioru  
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika, trwałości i szczelności 

ocieplenia, zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych  

W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 
wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. W 
przypadku niekompletności dokumentów, odbiór może być dokonanych po ich uzupełnieniu. Z czynności 
odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 
powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji 
- ocenę wyników badań 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania ocieplenia z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym 
a wykonawcą. 

8.4. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po użytkowaniu w tym okresie 
oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem 
zgłoszonych wad. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. 
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone 
wady w wykonywanych robotach ociepleniowych. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Instrukcja ITB nr 447/2009 – Bezspoinowy system ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 
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S 01 Instalacje sanitarne - Instalacja wody zimnej, ciepłej, cyrkulacji i kanalizacji 
sanitarnej 

1. Wstęp  

1.1.  Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
wody i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. „Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne w Lubinie 
przy ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin). 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót  

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej oraz 
wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a w szczególności: 
• wykonanie harmonogramu robót na wykonanie wew. instalacji ciepłej i zimnej wody i kanalizacji 

sanitarnej w w/w budynku,  
• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie z zabezpieczeniem 

przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),  
• wykonanie wewnętrznej kanalizacji: całą instalację kanalizacji sanitarnej pod posadzką w budynku - 

z rur PVC dn. 110 do kanalizacji wewnętrznej o połączeniach na uszczelkę wargową.  
• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. kanalizacja sanitarna,  
• wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody z rur wielowarstwowych PEX, 

polipropylenowych PP-R lub równoważnych Ø16÷40 
• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne w bruzdach ściennych – wew. instalacja ciepłej i 

zimnej wody,   
• montaż całej armatury sanitarnej wg zestawienia materiałów,  
• montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń. 

1.4.Określenia podstawowe 
• Instalacja wodociągowa wewnętrzna –  jest układem przewodów wodociągowych znajdujących się 

wewnątrz budynków odbiorców, w którym połączono przewody, armaturę i urządzenia służące do 
zaopatrywania budynku w zimną i ciepłą wodę użytkową. Taka instalacja odpowiada również za 
wymagania jakościowe (określone w przepisach), jakim powinna podlegać woda przeznaczona do 
spożycia przez ludzi  

• Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom.   

• Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze,  

• Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,  
• Miejscowe przygotowanie cieplej wody podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych 

znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-użytkową, 
• Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą przewodów służących do odprowadzania 

ścieków z urządzeń sanitarnych poprzez podejścia i piony kanalizacyjne do poziomych przewodów 
odpływowych do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika  

• Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych,  

• Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym. Średnice rur łączących te elementy nie mogą być mniejsze od średnic 
wylotów z przyborów sanitarnych. Minimalne średnice zależą od rodzaju przyboru. 

• Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien 
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,  

• Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia 
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,  

• Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej,  

• Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
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• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych” COBRTI 
INSTAL, Warszawa 2001 i  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. 

• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 
zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia 
wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi 
Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 

2.Materiały i urządzenia 
Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora 
Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony 
aktualnymi normami. 
2.1.Przewody 
• Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych, wielowarstwowych PEX, 

polipropylenowych PP-R lub równoważnych łączonych przez zgrzewanie  
• Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC do kanalizacji 

wewnętrznej, uszczelnionych w kielichach uszczelką wargową  
• Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 

ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2.Armatura 
Należy zamontować armaturę odcinającą na instalacji, armaturę pomiarową oraz inną wg zestawienia 
materiałów. Zawory odcinające kulowe montowane na instalacji wody zimnej i ciepłej oraz zaworki przed 
przyborami spełniające normę PN-M-75002:2016-10. 
2.3.Izolacja termiczna 
• Zimne instalacje rurowe muszą być izolowane przed kondensacją pary wodnej oraz ogrzewaniem 

zgodnie z PN-85/B-02421. Przewody rozprowadzające należy izolować otulinami z pianki polietylenowej, 
np. typu Thermaflex FRZ o gr. 9mm. Piony oraz poziomy prowadzone w bruździe ściennej należy 
izolować otuliną z pianki polietylenowej typu Thermocompact Stabi, laminowanej na zewnątrz folią 
polietylenową 

• Przewody rozprowadzające należy izolować otulinami z pianki polietylenowej typu Thermaflex FRZ. 
Poziomy prowadzone w bruździe ściennej należy izolować otuliną z pianki polietylenowej typu 
Thermocompact Stabi, laminowanej na zewnątrz folią polietylenową. Na przewodach poziomych i 
pionowych, niezależnie od tego, w jakim otoczeniu przewody te są usytuowane izolację cieplną należy 
stosować na całej powierzchni prostych odcinków, kształtek i połączeń przewodów oraz w miarę 
możliwości technicznych, na całej lub części powierzchni urządzeń, służących do wymiany lub 
magazynowania ciepła 

• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 
przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

2.4. Składowanie 
Rury - powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek 
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających 
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w 
pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od 
kamieni, zagłębień i błota, z podkładów drewnianych. Wyroby należy układać według poszczególnych grup, 
wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 
stosów lub pojedynczych rur. 
Kształtki, armatura - przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. Przy składowaniu 
materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
3.0. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Niezbędny sprzęt:  
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- samochód dostawczy,  
- narzędzia i sprzęt do montażu instalacji,  
- sprzęt do przeprowadzenia prac demontażowych i rozbiórkowych.  
Roboty można wykonywać ręcznie oraz przy użyciu dowolnego typu sprzętu dobranego przez Wykonawcę, 
dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac rozbiórkowych np.:  
- młoty udarowe  
- młotowiertarki,  
- ładowarki,  
- drobny sprzęt i narzędzia ręczne  
- piły tarczowe, itp. 
4.0. Transport 
Rury 
Elementy rurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w pozycji poziomej zabezpieczone 
przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy przewozie należy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Transport powinien być wykonywany 
pojazdami o odpowiedniej długości, tak aby wolne końce wystające poza skrzynię ładowną nie były dłuższe 
niż 1m. Rury w kręgach powinny w całości leżeć na płasko na powierzchni ładunkowej. Rury należy 
rozładowywać ręcznie, pojedynczo zdejmując z pojazdu. Nie wolno rur zrzucać z samochodu. Nie powinny 
mieć kontaktu z żadnym innym materiałem, który mógłby uszkodzić dany materiał. Pozostałe elementy 
(kształtki, złączki, armatura itd.) mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je podczas 
przewozu zabezpieczyć przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.  
Urządzenia 
Urządzenia mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, z zachowaniem przepisów 
obowiązujących w publicznym transporcie drogowym. Urządzenia powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami jakie mogłyby wystąpić podczas ich transportu 
Izolacja termiczna 
• Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 

transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
• Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w 

pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny 
z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

• Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

5.0. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne. 
• Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umieści tablicę informacyjną określającą: - nazwę, adres i 

numer telefonu wykonawcy robót - imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy, 
inspektora nadzoru - numery telefonów alarmowych 

• Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny być uzgodnione z inspektorem 
nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny być potwierdzone 
przez autora projektu. Zmiany te nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej 
instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów określonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogą 
powodować zmniejszenia ich jakości i trwałości eksploatacyjnej. 

5.1. Roboty demontażowe 
• Demontaż istniejącej instalacji wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wykonywany będzie po konsultacji z 

Inwestorem.  
• Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 

budynku i transport.  
• Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i dostarczyć do Działu Zarządzania Siecią w 

Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na ścianie w 
sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z istniejącymi instalacjami 
dokonując korekty wytyczanej trasy. Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić materiały czy nie 
zostały uszkodzone podczas transportu lub składowania. 
5.3. Roboty instalacyjno-montażowe 
5.3.1. Wymagania ogólne 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
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Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją Projektową. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w żadnym 
punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur nie 
powinien przekraczać 2o, (tangens kąta skrzyżowania 0.035). Przy montażu wszelkiej armatury należy ściśle 
przestrzegać zaleceń Producenta. 
5.3.2. Montaż przewodów ; 
I n s t a l a c j a  w o d o c i ą g o w a  
Instalacje wody zimnej, ciepłej  powinny być ułożone tak, aby było możliwe ich odpowietrzenie, a w razie 
potrzeby odwodnienie. Przewody poziome powinny lekko wznosić się w kierunku przepływu wody. Przewody 
poziome powinny być układane równolegle do ścian, a przez mury przechodzić prostopadle. Rurociągi 
propylenowe mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach, w bruzdach ścian lub warstwach 
podłogowych w rurach osłonowych. Rury łączone będą za pomocą połączeń zgrzewanych. Do uszczelnienia 
połączeń gwintowanych zaleca się stosowanie konopi czesanych wraz z odpowiednią dla danej instalacji 
pastą uszczelniającą posiadającą odpowiednie dopuszczenia. Pasty należy stosować zgodnie z instrukcją 
producenta. Rury należy przymocowywać do ścian wg zaleceń producenta w odstępach zależnych od 
średnicy rury. Przewody wody zimnej i ciepłej  należy układać równolegle względem siebie. Przewody 
instalacji należy zaizolować otuliną z pianki polietylenowej. Grubość otuliny jest zależna od temperatury 
przesyłanej wody i musi być zgodna z Dokumentacją Projektową. Na przewodach należy zamontować 
zawory odcinające zgodnie z Dokumentacją Projektową. Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy, 
ciśnienia i temperatury instalacji, w której jest zamontowana. Wszelkie roboty montażowe rur, kształtek, 
armatury i urządzeń należy prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów 
Do kompensacji przewodów wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur oraz kompensatory u-
kształtowe. Stosować połączenia zgrzewane dla polipropylenu, połączenia z armaturą poprzez króćce z 
nagwintowanymi końcówkami. 
Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów należy 
sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie 
przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem należy 
sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy 
w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób 
uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno 
zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości 
ściany lub stropu. 
I n s t a l a c j a  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  
Instalacja kanalizacyjna wykonana będzie z rur PVC. Przewody kanalizacyjne powinny być układane 
kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez 
pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°C. Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad 
przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. 
Minimalna odległość przewodów z PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1 m mierząc od 
powierzchni rur. W przypadku, gdy odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną. 
Izolację termiczną należy wykonać również wtedy, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +45°C. Przewody kanalizacyjne mogą 
być prowadzone po ścianach albo w bruzdach lub kanałach pod warunkiem zastosowania rozwiązania 
zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzą 
przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej powinna być 
pozostawiona wolna przestrzeń wypełniona materiałem utrzymującym stale stan plastyczny. Podejścia do 
przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub mogą łączyć się dla 
kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. Spadki podejść wynikają z 
zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego 
montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. Rury z PVC łączy się na wcisk przy zastosowaniu 
gumowych pierścieni uszczelniających lub przez klejenie. Aby połączyć instalację kanalizacyjną wykonaną z 
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rur tworzywowych z instalacją żeliwną, należy w część kielichową dołącznika HT z uszczelką manszetową 
włożyć bosy koniec rury żeliwnej. Średnice wewnętrzne manszet dołącznika HT dostosowane są do średnic 
zewnętrznych rur żeliwnych. 

5.4. Izolacja termiczna rur  
Rurociągi wody zimnej po zmontowaniu otulić pianką polietylenową, w celu zabezpieczenia przed 
wykraplaniem się wilgoci. Rury wody ciepłej izolować termicznie otulina ciepłochronną. Minimalna grubość 
izolacji dostosować do średnicy przewodu i otoczenia w którym jest zamontowany.  
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz 
po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni izolowanej. 
W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłużne elementów następnej 
warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

5.5. Próba szczelności instalacji 
I n s t a l a c j a  w o d o c i ą g o w a  
Instalację wody zimnej i ciepłej należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności powinna być 
przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. Szczelność odcinka przewodu bez 
względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie 
spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia próbnego. 
Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Ciśnienie próbne odcinka przewodu 
należy przyjąć jako 1,5 najwyższego występującego w badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą techniczną. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 
wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
I n s t a l a c j a  k a n a l i z a c j i  s a n i t a r n e j  
Instalacje kanalizacji sanitarnej należy poddać próbie szczelności zgodnie z  Polską Normą PN-EN 1610 . 
Podejścia i przewody spustowe kanalizacji należy obserwować podczas przepływu wody odprowadzanej z 
dowolnie wybranych przyborów sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odpływowe należy powyżej kolana 
łączącego pion z poziomem napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. 

5.6. Podłączenie instalacji – źródło ciepłej wody 
Instalacja wody ciepłej użytkowej zasilana będzie z istniejącego węzła cieplnego.  

6.0. Kontrola jakości robót 
Przedmiotem kontroli jakościowej będzie zgodność wykonanych robót i użytych materiałów z Dokumentacją 
Projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inżyniera.  
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 
- ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- płukanie sieci, 
- badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 
- układania przewodu w rurach ochronnych 
- wykonanie izolacji termicznej rur, 
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- szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 

7.0. Odbiór robót 
Wszystkie odbiory dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru 
inwestorskiego i Wykonawcy. Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie 
z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 
Należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową i zapisami w Dzienniku Budowy,  
- użycie właściwych materiałów oraz dokumenty dotyczące jakości tych materiałów,  
- prawidłowość zamontowania i działania armatury,  
- szczelność instalacji.  
W trakcie odbioru należy:  
- sprawdzić zgodność wprowadzonych zmian,  
- dokonać szczegółowych oględzin. 
W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- bruzdy w ścianach:  wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
•  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
•  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
• aktualność dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

8. Podstawa płatności 
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z 
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych elementów, 
armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów wbudowanych materiałów i urządzeń . 
Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urządzeń i armatury, 
dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich zamocowanie do 
podłoża, montaż armatury, zaworów, manometrów itp., wykonanie izolacji rur i uzbrojenia, przeprowadzenie 
próby szczelności rurociągu, przeprowadzenie płukania instalacji, oznaczenie rurociągów, włączenie instalacji 
c.o. do źródeł zasilania, oznakowanie uzbrojenia, Cena uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 

9. Przepisy związane 
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-EN ISO 6708:1998  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych”. COBRTI INSTAL Zeszyt 7. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych”. COBRTI INSTAL Zeszyt 12 
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Specyfikacja Techniczna - Instalacja centralnego ogrzewania  

1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji 
centralnego ogrzewania pn. „Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne w Lubinie przy ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 
164/16, obr. nr 6 Miasto Lubin). 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w powyższym punkcie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót montażowych instalacji ogrzewczych 
przewidzianych w projekcie budowy. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem 
i wykończeniem robót wykonywanych na miejscu. 
1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych instalacji centralnego ogrzewania przewiduje się wykonanie następujących 
robót: 
 - montaż instalacji centralnego ogrzewania 
  oraz wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty, jakie występują przy realizacji umowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie 
instalacji c.o. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji centralnego ogrzewania: 
grzejnikowego wykonanego z rur miedzianych oraz grzejników stalowych płytowych i drabinkowych. 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są 
zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i Specyfikacją Techniczną „Wymagania Ogólne”  
• Centralne ogrzewanie – ogrzewanie, w którym ciepło potrzebne do ogrzewania zespołu pomieszczeń 

otrzymywane jest z jednego źródła ciepła i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczeń za pomocą 
czynnika grzejnego.  

• Czynnik grzejny – płyn (woda) przenoszący ciepło. Pod pojęciem „woda” jako czynnik grzejny rozumiany 
jest również roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniżających temperaturę zamarzania wody.  

• Instalacja (centralnego) ogrzewania – zespół urządzeń, elementów i przewodów służących do:  
- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i ciśnieniu lub przetwarzania tych parametrów 

(źródło ciepła)  
- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (część zewnętrzna instalacji)  
- rozdziału i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepła w 

pomieszczeniu (część wewnętrzna instalacji).  
• Woda instalacyjna – woda wypełniająca instalację centralnego ogrzewania.  
• Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu – najwyższa temperatura czynnika grzejnego, 

przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnątrz budynków 
(wg PN-82/B-02403).  

• Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie – temperatura powrotnej 
wody instalacyjnej przyjęta do obliczeń instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na 
zewnątrz budynków (wg PN-82/B-02403).  

• Ciśnienie dopuszczalne – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego, która nie 
może być przekroczona w żadnym punkcie instalacji.  

• Ciśnienie robocze – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji 
podczas krążenia wody.  

• Ciśnienie spoczynkowe – najwyższa wartość nadciśnienia statycznego wody instalacji ogrzewania 
wodnego przy braku krążenia wody. 

•  Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa – instalacja ogrzewania wodnego, w której 
czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100°C.  

• Instalacja ogrzewania wodnego systemu zamkniętego – instalacja, której przestrzeń wodna nie ma 
swobodnego połączenia z atmosferą.  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
• Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 

techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy 
Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom 
II Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
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• Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów – w przypadku 
niemożliwości ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany 
materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 

2. Materiały i urządzenia 
Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 
i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 
aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań 
i w sposób określony aktualnymi normami. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby 
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 
2.1. Przewody 

Instalacja centralnego ogrzewania grzejnikowa wykonana będzie rur miedzianych . łączonych przez 
lutowanie. Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
wżerów i ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 
2.2. Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować grzejniki stalowe płytowe 2-rurowe z podłączeniem 
dolnym typu CV22 o wysokości h=500  oraz w łazience grzejniki drabinkowe  typu SAN z podłączeniem 
dolnym. 
2.3. Armatura grzejnikowa 

Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne np. firmy Oventrop lub równoważnej montować armaturę 
przyłączeniową umożliwiającą odcięcie grzejnika, napełnienie i opróżnianie np. typu RLV–KD (tzw. portki) 
firmy Danfoss lub równoważnej 
2.4. Izolacja termiczna 
• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej . 
• Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydaną 

przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 
• Grubości izolacji zgodnie z wymogami normy PN–B–02421:2000. Materiały przeznaczone do 

wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób składowania 
materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 

 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności 
pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Rodzaj sprzętu do montażu 
rurociągów, grzejników i zaworów zgodnie z wymaganiami producentów wymienionych materiałów, po 
uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
 W zależności od potrzeb wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robot: 
 - samochód dostawczy lub skrzyniowy umożliwiający transport materiałów i urządzeń  
- sprężarka elektryczna  
- giętarka do rur  
- lutownica  
- zgrzewarka  
- gwintownica  
- ucinacze do rur  
- spawarka  
- zestaw spawalniczy acetylenowo – tlenowy 
 
4. Transport 
Środki transportowe użyte do transportu materiałów muszą spełniać wymagania wynikające z 
obowiązujących w Polsce przepisów o ruchu drogowym i innych związanych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo użytkownikom dróg oraz pracownikom na terenie budowy. Podczas transportu, załadunku i 
wyładunku oraz składowania materiałów i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórców. 
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4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki należy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek 
należy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2. Grzejniki 

Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu 
i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 
transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie 
grzejników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować 
w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone 
w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 
uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5. Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji  i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje grzewcze. 
Roboty należy wykonywać w następującej kolejności : 
- przygotowanie instalacji centralnego ogrzewania 
- układanie instalacji centralnego ogrzewania (grzejniki) 
- układanie instalacji centralnego ogrzewania (podłogówka) 
- montaż grzejników 
- montaż pompy ciepła 
- montaż zbiornika buforowego 
- montaż kotła 
- montaż rozdzielaczy 
- montaż zaworów grzejnikowych 
- montaż automatycznych zaworów odpowietrzających 
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
- zabezpieczenie antykorozyjne instalacji c.o. 
- wykonanie nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych 
- montaż głowic termostatycznych.  
Wykonawca w miejscu widocznym w budynku umieści tablicę informacyjną określającą: - nazwę, adres i 
numer telefonu wykonawcy robót - imiona i nazwiska oraz numery telefonów kierownika budowy, inspektora 
nadzoru - numery telefonów alarmowych 
Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawcę winny być uzgodnione z inspektorem 
nadzoru. W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne zmiany powinny być potwierdzone przez 
autora projektu. Zmiany te nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnej i użytkowej instalacji, a 
jeżeli dotyczą zmiany materiałów określonych w dokumentacji i specyfikacji nie mogą powodować 
zmniejszenia ich jakości i trwałości eksploatacyjnej. 
5.1. Roboty demontażowe 
Demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania sanitarnej wykonywany będzie po konsultacji z 
Inwestorem.  
Rurociągi do usunięcia należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na  wyniesienie 
z budynku i transport.  
Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i dostarczyć do Działu Zarządzania Siecią w 
Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie, ul. Rzeźnicza 1. 
5.2. Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na ścianie i 
w posadzce w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem kolizji z istniejącymi 
instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
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Czynności przed wykonaniem instalacji c.o.: 
- Wytyczenie lokalizacji urządzeń, 
- Wytyczenie tras prowadzenia przewodów, 
- Ustalenie miejsca wykonania rozdzielacza obiegów grzewczych, 
- Ustalenie miejsc lokalizacji regulatorów pokojowych, 
- Wykucie bruzd, 
- Zamontowanie wsporników (zawiesi) pod przewody c.o. 
5.3. Roboty instalacyjno-montażowe 

5.3.1. Montaż rurociągów 
• Rurociągi łączone będą zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: „Wytyczne 

projektowania centralnego ogrzewania”. 
• Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy 
betonowej i muru). 

• Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

• Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 
• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
• przecinanie rur, 
• założenie tulei ochronnych, 
• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
• wykonanie połączeń. 
• Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie 
odpowietrzenie i odwodnienie całego pionu. W najniższych punktach załamań instalacji należy zapewnić 
możliwość spuszczenia wody, natomiast w punktach najwyższych – możliwość odpowietrzenia 

• W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna 
być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice 
oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

• Przewody c.o. prowadzone w warstwach posadzkowych układać w tzw. Peszlu (w systemowej 
elastycznej otulinie) 

• Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 
umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15÷20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 
musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 
kompensacja wydłużeń przewodów. 

• Montaż rurociągów instalacji grzewczych musi zapewniać możliwość kompensacji wydłużeń cieplnych 
przewodów miedzianych. W projekcie przewiduje się kompensację wydłużeń na załamaniach tras 
przewodów a tam gdzie nie jest to możliwe – w przypadku prostych odcinków rur dłuższych niż 5 m, 
należy zastosować specjalne kompensatory mieszkowe i punkty stałe. Szczegółowe zasady montażu 
kompensatorów, punktów stałych i podpór przesuwnych oraz połączeń zastosowanych przewodów 
zawarte są w katalogu producenta wybranego systemu. 

• Wszystkie rodzaje podpór ruchomych powinny zapewniać:  
- swobodną rozszerzalność - takie zamocowanie, aby ciężar odcinków rurociągów nie oddziaływał na 

armaturę  
- możliwość wymontowania armatury  
- wykonanie właściwej izolacji termicznej 

5.3.2.Montaż grzejników 
• Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub 

wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna wynosić co najmniej 110 mm. 
• Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzenia.  
• Grzejniki i urządzenia należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta  
• Wsporniki muszą być osadzone w ścianie w sposób trwały, prostopadle do powierzchni ściany, tak aby 

grzejnik opierał się całkowicie na wszystkich wspornikach. W przypadkach ścian lekkich grubości nie 
przekraczającej 7 cm dopuszcza się stosowanie wsporników przymocowanych śrubami przelotowymi z 
szerokimi metalowymi podkładkami. 
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• Kolejność wykonywania robót: 
• wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów, 
• wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, 
• zawieszenie grzejnika, 
• podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. 
• Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego ogrzewania 

uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończeniowych, lub by go osuszać, grzejnik 
powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zostało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób 
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po 
zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych. 

• Grzejniki należy łączyć z gałązkami w sposób umożliwiający ich montaż i demontaż bez uszkodzenia 
gałązek i ścian. 

• Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i skręceniu złączek 
w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować 
deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej. 

 
5.3.2. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń lutowanych oraz gwintowanych, 
z zastosowaniem kształtek. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą np. konopi oraz pasty 
miniowej. 
Kolejność wykonywania robót: 
• sprawdzenie działania zaworu, 
• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem uszczelniającym, 
• skręcenie połączenia. 
• Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by 

wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez oś przewodu. 
• Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz 

łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli. 
• Armaturę na przewodach należy tak zainstalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był 

zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.  
• Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród przy użyciu odpowiednich uchwytów.  
• Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego zamocowania.  

 
5.3.3. Montaż izolacji 

Montaż izolacji cieplnej rozpoczynać należy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób szczelności 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokółem odbioru.  
Powierzchnia rurociągu lub urządzenia powinna być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji 
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp..  
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, a sposób 
składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich zawilgocenia lub 
uszkodzenia.  
Powierzchnia zewnętrzna płaszcza ochronnego powinna być gładka i czysta, bez pęknięć, załamań i 
wgnieceń oraz odpowiadać kształtem izolowanego rurociągu lub urządzenia.  
Roboty montażowe izolacji rurociągów wykonać zgodnie z instrukcją producenta.  
Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzeniania się ognia.  
Przewody po wykonaniu izolacji cieplnej należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami. 
 
6. Badania i uruchomienie instalacji 
Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 
Badania szczelności wodą na zimno nie należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej niższej od 
0oC, a budynek nie może być przemarznięty 
Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej część) 
kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. Niezwłocznie po zakończeniu płukania należy instalację napełnić 
wodą uzdatnioną lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL. 
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Jeżeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów, badania szczelności należy przeprowadzić dla każdego 
zładu oddzielnie. 
Próbę szczelności w instalacji centralnego ogrzewania należy przeprowadzić zgodnie z „Wymaganiami 
technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 pkt 11.2. Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd 
i kanałów, w których zmontowano część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej 
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instalacji, wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów 
częściowych. 
Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych instalacji, w 
przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji, dopuszcza się wykonanie badania 
szczelności sprężonym powietrzem.  
Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad wartość 
ciśnienia próbnego.  
Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła powinno być 
skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem 
Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany 
ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. 
Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków 
ani roszenia. 
Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy przeprowadzić próbę na gorąco, przy najwyższych – 
w miarę możliwości – parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obli-
czeniowych. 
Próba szczelności na gorąco winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną pracą instalacji. 
Badanie szczelności i działania instalacji na gorąco należy przeprowadzać po uzyskaniu pozytywnego 
wyniku próby szczelności na zimno i usunięciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych 
wyników badań zabezpieczenia instalacji. 
Próbę szczelności zładu na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w miarę 
możliwości przy najwyższych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających 
parametrów obliczeniowych.  
Podczas próby szczelności na gorąco należy dokonać oględzin wszystkich połączeń, uszczelnień, dławic itp. 
oraz skontrolować zdolność kompensacyjną wydłużek. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki 
należy usunąć. 
Wynik próby uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po 
ochłodzeniu stwierdzono brak uszkodzeń i trwałych odkształceń. 
W celu zapewnienia max szczelności eksploatacyjnej, należy – po próbie szczelności na gorąco 
zakończonej wynikiem pozytywnym – poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką można 
uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeżeli w czasie 3 – dobowej obserwacji 
niezbędne uzupełnienie wody w zładzie nie przekroczy 0,1% pojemności zładu 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki zadań. Jeżeli wynik 
badania byłby negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami określonymi 
w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodności z Dokumentacją Projektową materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 

ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- płukanie sieci, 
- badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 
- układania przewodu w rurach ochronnych 
- wykonanie izolacji termicznej rur, 
- szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane Aprobatami 
technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne.  
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie. 
 
8. Odbiór robót 
Odbioru robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, należy dokonać zgodnie z 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe”. 
Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku do następujących robót:  
- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
- ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie),  
- bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem w przypadku 

minimalnych spadków odcinków poziomych. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montażu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót, 
• Dziennik budowy, 
• dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów ), 
• protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
• protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 

dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 
• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
• protokoły badań szczelności instalacji. 

- dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z  których wykonano 
instalację, 

- dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 
- instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów. 

Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 
zamawiającego, przekazującego wykonaną robotę oraz osoby uczestniczące w czynnościach odbioru. 
Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone ewentualne wady i usterki 
oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku gdy wyniki odbioru końcowego upoważniają do 
przyjęcia obiektu do eksploatacji, protokół powinien zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub w 
przypadku przeciwnym – odmowę wraz z jej uzasadnieniem. W obu przypadkach konieczny jest odpowiedni 
wpis w dzienniku budowy 
 
9. Podstawa płatności 
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym z 
Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych elementów, 
armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów wbudowanych materiałów i urządzeń . 
Cena wykonania robót obejmuje: roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca 
usytuowania  urządzeń i armatury, dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie rur wraz z 
armaturą oraz ich zamocowanie do podłoża, montaż armatury, zaworów, manometrów itp., wykonanie 
izolacji rur i uzbrojenia, przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, przeprowadzenie płukania instalacji, 
oznaczenie rurociągów, włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania, oznakowanie uzbrojenia. Cena 
uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
 
10. Przepisy związane 
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
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PN-64/B-10400 „Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze”. 
PN-91/B-02420 „Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania”. 
PN-M-75002:2016-10Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania -- Wymagania ogólne i 
badania 
PN-91/M-75009 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”. 
PN-EN 215:2005 „Termostatyczne zawory grzejnikowe.: Wymagania i badania”. 
PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory -- Część 1: Wymagania i warunki techniczne 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze”. 
PN– 93/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewcze COBRTI INSTAL Zeszyt 6.  
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E 01. Instalacje elektryczne. 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych w ramach 
zadania  . „Przebudowa lokalu na zaplecze socjalne” w 59-300 Lubin, ul.Rzeźnicza 1 (dz. nr 164/16, obr. nr 
6 Miasto Lubin).  
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót na zadaniu wymienionym w punkcie 1.1. 

1.3 Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wszystkie roboty elektryczne  należy wykonywać zgodnie z :  
a) dokumentacją projektową,  
b) warunkami technicznymi wykonania robót zawartymi w oprac. Warunki Techniczne  Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych cz.V -Instalacje elektryczne, Warszawa 2012r 
c) przestrzeganiem przepisów bhp 
d) przestrzeganiem przepisów ochrony przeciwpożarowej 
e) przestrzeganiem przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych.  

1.4. Określenia podstawowe. 
1.4.1. Kable i przewody- materiały służące do dostarczenia energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce 
1.4.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów- zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów takich jak: rury instalacyjne, puszki elektroinstalacyjne, końcówki kablowe, zaciski 
ochronne 
1.4.3.  Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w 
celu wyrównania potencjału. 
1.4.4. Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do przymocowania i 
połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła. Oprawy oświetleniowe powinny 
zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację. Oprawy oświetleniowe powinny zapewniać właściwą 
ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym. Oprawy wykonane w I klasie izolacji powinny być 
wyposażone w zaciski PE i przystosowane do układu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza się stosowania opraw 
wykonanych w 0 klasie bezpieczeństwa. Zaleca się stosowanie opraw w II klasie. Przewody ochronne 
powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. 
Oprawy powinny być dostosowane do warunków środowiskowych, w których zostaną zamontowane, tj. 
temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem.   
Oprawy powinny być wyposażone w osprzęt dostosowany do źródła światła. 
Oprawy należy wyposażyć w źródła światła i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia 
i wykonywanych w nim czynności i zapewniać ochronę przeciw olśnieniową. 
1.4.5.  Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie 
wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
1.4.6. Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu 
na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku 
1.4.7. Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio ze 
źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, 
kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą 
przewody pod napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne 
obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię 
(zabezpieczeniem). 
1.4.8. Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
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- montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, szynoprzewodów, 
- montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
- oczyszczenie podłoża  
1.4.9. Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub innego przedmiotu, 
będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na którym człowiek o przeciętnej sprawności 
fizycznej może się znaleźć bez korzystania ze środków pomocniczych np. drabiny, itp.), która podczas 
normalnej pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie zakłócenia 
(uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, parametrów, charakterystyk lub 
układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
1.4.10. Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej różnicy 
potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
1.4.11. Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 
poprzez odpowiednią instalację. 
1.4.12. Tablica rozdzielcza niskiego napięcia ( rozdzielnica) według PN-EN 60439-1-5. Napięcie izolacji 
rozdzielnicy powinno być dostosowane do największego napięcia znamionowego instalacji. Rozdzielnice 
powinny zapewniać poprawną i bezpieczną pracę instalacji i urządzeń elektrycznych w obiekcie, zaciski 
rozdzielnic powinny być dostosowane do przekrojów i średnic przewodów, rurek oraz uchwytów stosowanych 
podczas robót. Rozdzielnice powinny być wyposażone w szyny, zaciski N i PE i przystosowane do układu 
sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny być oznaczone kombinacją barw żółtej i zielonej. Stopień 
ochrony min IP40. Rozdzielnice powinny być przystosowane do wprowadzenia kabli i przewodów od góry na 
zaciski przyłączeniowe. 
Należy na rozdzielnicach umieścić oznakowanie ostrzegawcze. Rozdzielnice należy wyposażyć w aktualny 
schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na drzwiczkach. 
1.4.13. Osprzęt instalacyjny 
Osprzęt powinien zapewniać poprawną i bezpieczną eksploatację i zapewniać właściwą ochronę przed 
porażeniem prądem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w bolce 
uziemiające. Napięcie znamionowe izolacji osprzętu powinno być dostosowane do napięcia znamionowego 
instalacji (400V, 230V). Osprzęt powinien być dostosowany do warunków środowiskowych, w których 
zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenie przed: 
- przedostaniem się ciał stałych, pyłu i wilgoci 
- zapaleniem 
- uderzeniem. 
1.4.14. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących, dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
 
2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów. 
Materiały stosowane przy wykonywaniu robot budowlanych według niniejszej specyfikacji winny być 
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz posiadać wymagane atesty, 
aprobaty techniczne, pozwolenia i oceny .  
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
- spełniania tych samych właściwości technicznych, 
- przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta). 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektora.  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
3. Zakres robót związanych z budową instalacji elektrycznej wewnętrznej 
Niniejszą Specyfikacją Techniczną objęte są następujące prace: 
- demontaż istniejących instalacji 
- powiększenie otworu w ścianie pod montaż nowej tablicy rozdzielczej R.4.1. 
- montaż tablicy rozdzielczej 
- przygotowanie istniejących ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd i otworów) 
- montaż przewodów w bruzdach 
- zatynkowanie bruzd 
- ułożenie przewodów w rurach ochronnych w profilach ścian działowych  
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- ułożenie przewodów w rurach ochronnych po zamocowaniu konstrukcji nośnej przed     
  zamocowaniem  okładziny sufitu 
- montaż opraw oświetleniowych  
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego  
- pomiary elektryczne.     
 
3.1.Roboty przygotowawcze – wymagania 
3.1.1. Trasowanie 

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania:  
- wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku;  
- mechaniczne wykonanie otworów w ścianach  
Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi  
instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

3.1.2. Kucie i zaprawianie bruzd  
W  pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji.  
Bruzdy należy dostosować do średnicy przewodów wtynkowych z uwzględnieniem rodzaju i grubości 
tynku. Zabrania sie kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-
budowlanych. 

3.2. Roboty instalacyjne- montażowe 
Prowadzenie  instalacji  i  rozmieszczenie  urządzeń elektrycznych  w  budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania. Instalacje 
układać w bruzdach i rurkach ( ściany z g/k i sufit podwieszany)   

3.2.1. Osadzanie puszek  
Puszki  powinny  być  osadzone  na  takiej  głębokości,  aby  ich  górna  (zewnętrzna)  krawędź  po 
otynkowaniu  ściany  była  zrównana  z  tynkiem.  Przed  zainstalowaniem  należy w puszce wyciąć 
wymagana liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych przewodów 

3.2.2. Układanie i mocowanie przewodów  
Przewody  wprowadzone  do puszek  powinny  mieć  nadwyżkę długości  niezbędną do wykonania  
połączeń. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  
Do puszek należy  wprowadzać tylko  te przewody, które wymagają łączenia w puszce; pozostałe 
przewody należy prowadzić obok puszki. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny 
krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed 
zatynkowaniem.  
Zabrania sie układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 
płyt itp., bez stosowania osłon w postaci rur. 
W ścianach działowych z płyt gipsowo-kartonowych instalację elektryczną wykonuje się po ustawieniu 
konstrukcji i zamocowaniu płyt z jednej strony. Aby ułatwić prowadzenie przewodów, w metalowych 
profilach ścianki znajdują się specjalne otwory montażowe. 
W sufitach podwieszanych przewody układać wzdłuż profili. Przewody muszą być ułożone swobodnie i 
nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 
Przewody instalacji elektrycznej powinny być układane wzdłuż linii prostych - równolegle do   krawędzi 
ścian i podłogi. 

3.2.3. Montaż opraw oświetleniowych 
Otwory na oprawy oświetleniowe warto wyciąć w płytach, zanim te zostaną zamocowane do rusztu. Można 
to zrobić również po ich przykręceniu, jednak trzeba wówczas uważać na zamontowane już elementy 
instalacji. Otwory na oprawy należy dokładnie wymierzyć, ustalić ich położenie na suficie, narysować na 
powierzchni płyty i wyciąć piłą otwornicą, płatnicą lub specjalnym przyrządem do wycinania otworów w 
płytach gipsowo-kartonowych. Standardowe oprawy oświetleniowe umieszcza się w wyciętym otworze - w 
płaszczyźnie podwieszanego sufitu. W pomieszczeniach wilgotnych należy stosować osprzęt szczelny.   
Sterowanie oświetlenia w pomieszczeniach będzie realizowane poprzez miejscowe łączniki instalacyjne. 

3.2.4.Montaż osprzętu instalacyjnego 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W 
sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem 
przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten występował u 
góry. 
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Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację będącą kombinacją barwy 
zielonej i żółtej. 

3.2.5. Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał elektryczny, należy 
wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z połączenia wyrównawczego: 
głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, 
jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód 
wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody ochronne z częściami 
przewodzącymi innych instalacji. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego ogrzewania itp., 
sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
 

3.3 . Badania i pomiary  
Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badan i pomiarów instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych:  
• oględziny instalacji (nie wolno zaniedbywać tego punktu, od dokładnych oględzin powinno się zaczynać 

każde badania instalacji, jest to bardzo ważny element sprawdzenia instalacji elektrycznej, ponieważ 
prawidłowo wykonane oględziny pozwalają ujawnić wiele niesprawności instalacji wywołujących 
zagrożenie porażeniem lub pożarem) 

• sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 
• pomiar impedancji pętli zwarcia i odniesienie uzyskanych wartości do wcześniej wyznaczonych 

wartości dopuszczalnych 
• badanie wyłączników ochronnych różnicowoprądowych  
• pomiar rezystancji izolacji przewodów roboczych - jest to bardzo ważny pomiar z punktu widzenia 

ochrony przeciwpożarowej 
• pomiary rezystancji uziemienia 
• pomiar natężenia oświetlenia 
Z wykonanych badan i  pomiarów oraz dokonaniu  oceny ich wyników  musza być sporządzone raporty  
Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badan i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badan i pomiarów.   

3.3.1. Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych 
Norma wymaga aby próbę ciągłości przewodów wykonywać przy użyciu źródła prądu stałego lub 
przemiennego o niskim napięciu 4 do 24 V w stanie bezobciążeniowym (U1) i prądem co najmniej 0,2 A 
(U2). Prąd stosowany podczas próby powinien być tak mały, aby nie powodował niebezpieczeństwa 
powstania pożaru lub wybuchu. Do wykonania tego sprawdzenia można użyć specjalnie przystosowanej 
latarki elektrycznej z baterią o napięciu 4,5 V i żarówką 3,7V/0,3A. Sprawdzenie może być również 
wykonane przy użyciu mostka lub omomierza z wbudowanym źródłem napięcia pomiarowego lub metodą 
techniczną. 

3.3.2. Pomiar rezystancji izolacji 
Stan izolacji ma decydujący wpływ na bezpieczeństwo obsługi i prawidłowe funkcjonowanie wszelkiego 
rodzaju urządzeń elektrycznych. Dobry stan izolacji to obok innych środków ochrony, również gwarancja 
ochrony przed dotykiem bezpośrednim czyli przed porażeniem prądem elektrycznym jakim grożą 
urządzenia elektryczne. 
Pomiary rezystancji powinny być wykonane w instalacji odłączonej od zasilania. Rezystancję izolacji 
należy mierzyć pomiędzy kolejnymi parami przewodów czynnych oraz pomiędzy każdym przewodem 
czynnym i ziemią. Przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN traktować należy jako ziemię, a 
przewód neutralny N jako przewód czynny. Przy urządzeniach z układami elektronicznymi pomiar 
rezystancji izolacji należy wykonywać pomiędzy przewodami czynnymi połączonymi razem a ziemią, 
celem uniknięcia uszkodzenia elementów elektroniki. Bloki zawierające elementy elektroniczne, o ile to 
możliwe należy należy na czas pomiaru wyjąć z obudowy. 
Pomiary można wykonać : 
a) miernikiem rezystancji izolacji (megaomomierzem) o własnym źródle napięcia probierczego, o napięciu 

probierczym: 250 V, 500 V, 1000 V i 2500 V i zakresach pomiarowych: 50MΩ, 200MΩ, 1GΩ, 20GΩ, 
b) napięciem sieciowym za pomocą miliamperomierza,  
c) innymi metodami specjalnymi. 
Rezystancja izolacji mierzona napięciem probierczym 500V jest zadowalająca, jeżeli jej wartość nie jest 
mniejsza od wartości ≥ 0,5 [MΩ]  

3.3.3. Pomiar impedancji pętli zwarcia 
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Sprawdzając skuteczność ochrony przeciwporażeniowej przeprowadza się pomiar impedancji pętli 
zwarciowej ZS i określa prąd Ia na podstawie charakterystyk czasowo-prądowych zastosowanego 
urządzenia zabezpieczającego (bezpieczniki, wyłączniki) lub znamionowego prądu różnicowego urządzeń 
ochronnych różnicowo-prądowych I ∆n . Prąd Ia  dobierany jest z charakterystyki zastosowanego 
urządzenia zabezpieczającego tak, aby wyłączenie następowało w wymaganym czasie 0,2 s  zgodnie z 
wymaganiami normy. 

3.3.4. Sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych 
Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy porównuje prądy dopływające i powracające w obwodzie 
odbiorczym oraz rozpoznaje powstałą w razie uszkodzenia różnicę między tymi prądami w wyniku  
płynącego do ziemi prądu różnicowego, czyli sprawdza czy suma prądów w obwodzie jest zbliżona do 
zera. Nie może on zapobiec wystąpieniu prądu  różnicowego, lecz w przypadku wystąpienia zagrożeń dla 
ludzi, zwierząt lub powstania szkód   materialnych niezwłocznie usunie to zagrożenie   poprzez szybkie 
wyłączenie wszystkich biegunów. Wyłącznik ochronny różnicowoprądowy zapobiega występowaniu 
niebezpiecznych napięć dotykowych na korpusach urządzeń I klasy ochronności. Gdy z powodu zwarcia z 
ziemią, zwiększonej upływności lub dotknięcia przewodu fazowego przez człowieka lub zwierzę różnica ta 
przekroczy wartość prądu uszkodzeniowego ID (wyzwalającego wyłącznik) to wyłącznik odłącza 
uszkodzoną część. Nie reaguje on jedynie na prądy uszkodzeniowe płynące tylko w przewodach czynnych 
(zwarciowe lub przeciążeniowe), gdyż wtedy suma prądów obwodu nadal wynosi prawie zero. 

Zakres sprawdzania wyłączników ochronnych różnicowoprądowych. 
1. Sprawdzenie działania wyłącznika przyciskiem “TEST”; 
2. Sprawdzenie prawidłowości połączeń przewodów L, N, PE; 
3. Pomiar czasu wyłączania wyłącznika t FI  ; 
4. Pomiar prądu wyłączania I ∆n .   
3.3.5.Pomiar rezystancji uziemienia 
Po wykonaniu instalacji sprawdzić rezystancję uziemienia głównej szyny wyrównawczej, a w przypadku 
pokazania wartości > 10Ω, wykonania dodatkowego uziomu. 
 

4. Kontrola jakości robót. 
Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. 
Wykonawca robót ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi zgodności dostarczonych materiałów i realizacji robót z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami specyfikacji technicznej. 
Przed przystąpieniem do badania Wykonawca powinien powiadomić Inspektora o rodzaju i terminie 
badania. Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez niego. 
 
5. Odbiór robót 
Przy odbiorze robót sprawdzić zgodność wykonanych prac z dokumentacją projektową. 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
- aktualną dokumentacją projektową powykonawczą, 
- protokoły z dokonanych pomiarów :  

a) sprawdzenie ciągłości żył 
b) pomiar rezystancji izolacji 
c) pomiar rezystancji uziemienia 
d) pomiar impedancji pętli zwarciowej „ samoczynne  wyłączenia zasilania” 
e) sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych 
f) pomiar natężenia oświetlenia 

6. Obmiar robót –  w/g opracowanych nakładów rzeczowych  

7. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”. 

8. Przepisy związane 
8.1. Normy 
PN-EN 12464-1:2012   
.   

Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1.  
Miejsca pracy we wnętrzach 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk 

PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych –Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przeciwporażeniowa. 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-42. Ochrona dla  zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
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PN-HD 60364-4-43:2012 
 

Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-4-
442:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Ochrona przed przepięciami – Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-
443:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi.   

PN- IEC 60364-4-
482:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa – Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych – 
Ochrona przeciwpożarowa 

PN- HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 5-51: Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego – Postanowienia ogólne 

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 52: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego –Oprzewodowanie.  

PN-HD 60364-5-534:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Odłączenie izolacyjne, łączenie i sterowanie – Sekcja 534: Urządzenia do 
ochrony przed przepięciami. 

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5- 54: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych. 

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego – Inne wyposażenie – Sekcja 559:  
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

PN-HD 60364-6:2008   Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 6. Sprawdzanie.   

PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
znakowanie i identyfikacja – Identyfikacja zacisków urządzeń i  
zakończenia przewodów 

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7- 701: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji  - Pomieszczenia wyposażane w wannę lub prysznic. 

PN-HD 60364-7-703:2007 . Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – Część 7-703: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji – Pomieszczenia i kabiny zawierające ogrzewacze 
sauny 

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 7- 704: Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiórki 

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnionej przez obudowy (kod IP) 

PN-EN 50102:2001 Stopnie ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi zapewnionej przez 
obudowy urządzeń elektrycznych (Kod IK) 

PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka z maszyną, 
oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi. 

N SEP-E-002, wyd. 2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje elektryczne w  
obiektach mieszkalnych. Podstawy planowania 

Warunki Techniczne 
Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych, 
Warszawa 2012r. Instytut 
Techniki Budowlanej. 

Część D. Roboty instalacyjne elektryczne. Zeszyt 21 – Instalacje elektryczne, 
piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. 

PN-E-08501:1988 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa. 

PN-EN 61439-1/2.2017 
 

Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe – Część1: Zestawy badane w pełnym i 
niepełnym zakresie . 

 
8.2. Inne dokumenty 

a) Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie 
ochrony przeciwporażeniowej Rozp. MP 473 z dn.1990.10.08 (Dz.U.81/90 

b) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (t.jedn. Dz.U. z 2015, poz. 1422 - Rozdział 8 

c) Warunki techniczne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
-Rozp. Ministra Infrastruktury  z dn.06.02.2003 (Dz.U. 47 z dn.19.03.2003r.) 

d) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28. sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jed. Dz. U. z 2003r., nr 169, poz.  1650), 

e) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy urządzeniach energetycznych poz. 492 

 
 


