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I ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 
I.A WSTĘP 

 
I.A.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości wykonania robót  
w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 
prawidłowości wykonania poszczególnych robót związanych z planowaną inwestycją.  
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską 
oraz rozbudowa z przeznaczeniem na garaż OSP na działkach nr ewid. 1019/1, 1019/2, oraz części działki nr  
ewid. 1020/2 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe”. 
 
I.A.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót dla inwestycji 
określonej w punkcie I.A.1. ST powinna być rozpatrywana łącznie z Dokumentacją Projektową (określaną dalej 
skrótem DP), dotyczącą tych robót. 
 
I.A.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie następujących robót: 

- Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu 
- Wymagania w zakresie zieleni 
- Betonowanie 
- Zbrojenie 
- Roboty murowe  
- Pokrycie dachu  
- Elewacje  
- Stolarka okienna i drzwiowa  
- Balustrady zewnętrzne  
- Izolacje  
- Obróbki blacharskie  
- Roboty tynkarskie 
- Roboty malarskie  
- Podłogi i posadzki 
- Wykończenie posadzek  
- Schody i balustrady wewnętrzne  
- Montaż platformy przyschodowej 
- Wyposażenie wewnętrzne 
- Warstwy odsączające i odcinające  
- Podbudowy z tłucznia kamiennego  
- Nawierzchnie z kostki brukowej  
- Krawężniki 

 
Roboty wg. kodów CPV: 

- Roboty budowlane - kod CPV 45000000-7  
- Przygotowanie terenu pod budowę – kod CPV 45100000 – 8 
- Roboty w zakresie usuwania gleby – kod CPV 45112000 - 5 
- Usuwanie powłoki gleby - kod CPV 45112200 - 7 
- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 

roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – kod CPV 45200000 - 9 
- Roboty budowlane w zakresie budynków – kod CPV 45210000 - 2 
- Fundamentowanie – kod CPV 45262210 – 6 
- Betonowanie – kod CPV 45262300 - 4 
- Zbrojenie – kod CPV 45262310 – 7 
- Betonowanie konstrukcji – kod CPV 45262311 - 4 
- Roboty izolacyjne - kod CPV 45320000 - 6  
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- Roboty murowe - kod CPV 45262520 - 2  
- Roboty w zakresie wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne - 

kod CPV 45260000 – 7  
- Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty – kod CPV 45261000 - 4 
- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych – kod CPV 45400000 - 1 
- Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie – kod CPV 45420000 - 7  
- Pokrywanie podłóg i ścian – kod CPV 4543000 – 0 
- Kładzenie i wykładanie podłóg – kod CPV – 45432100 - 5 
- Kładzenie płytek – kod CPV 45431000 - 7 
- Tynkowanie – kod CPV 45410000 - 4  
- Roboty malarskie – kod CPV 45442100 - 8  

 
I.A.4 Określenia podstawowe 
Aprobata techniczna -Pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do stosowania  
w budownictwie, wymagana dla wyrobu, dla których nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia 
aprobat technicznych oraz jednostki upoważnionej do tej czynności określane są w drodze Rozporządzenia 
właściwych Ministrów.  
Atest -Świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa użytkowania wydane 
przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki naukowo badawcze.  
Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych- Zgodnie z przepisami bhp warunki wykonania robót budowlanych, 
ale także prawidłowa organizacja placu budowy i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od 
odpowiedzialności cywilnej w związku z ryzykiem zawodowym.  
Budowa -Wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa przebudowa 
oraz modernizacja obiektu budowlanego.  
Budynek Obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród 
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
Certyfikat- Znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczna, upoważniona jednostka 
naukowo-badawcza lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisach  
i dokumentach technicznych.  
Dokładność wymiarów -Zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu z przyjętymi  
założeniami lub z dokumentacją techniczną.  
Dokumentacja budowy -Ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych niezbędnych do prowadzenia 
budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:  
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym  
a) Dziennik budowy  
b) Protokoły odbiorów częściowych i końcowych  
c) Projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy służące realizacji obiektu  
d) Operaty geodezyjne  
e) Książki obmiaru  
Dziennik budowy- Urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń okoliczności zachodzących  
w toku wykonywania robót. Dziennik budowy jest wydawany przez właściwy organ nadzoru budowlanego.  
Elementy robót -Wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź  
stany wznoszonego obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji.  
Impregnacja -Powierzchniowe lub wgłębne zabezpieczenie materiału budowlanego (betonu, drewna itp.) 
preparatami chemicznymi przed szkodliwym działaniem środowiska zewnętrznego (np.: agresja chemiczna) 
szkodniki biologicznych i ognia.  
Inspektor nadzoru budowlanego -Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z wykonywaniem 
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, która może sprawować osoba posiadająca odpowiednie 
uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  
Kierownik budowy- Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z  
bezpośrednim kierowaniem organizacja placu budowy i procesem robót budowlanych, która może sprawować 
osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane i będąca członkiem Izby Inżynierów Budownictwa.  
Klasa betonu- Liczbowy symbol określający wytrzymałość betonu na ściskanie w  
warunkach normowych.  
Kontrola techniczna -Ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego  
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkowa.  
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Kosztorys -Dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzony na podstawie dokumentacji 
projektowej, przedmiaru robót, cen jednostkowych robocizny, materiałów, narzutu kosztów pośrednich i zysku.  
Kosztorys ofertowy- Wyceniony kompletny kosztorys ślepy.  
Kosztorys ślepy- Opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania z  
zestawieniem materiałów podstawowych.  
Kosztorys powykonawczy -Sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo wartościowe zadania  
z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych dokonywanych w trakcie realizacji robót  
Materiały budowlane –Ogół materiałów naturalnych i sztucznych, stanowiących  
prefabrykaty lub półprefabrykaty służące do budowy i remontu wszelkiego rodzaju obiektów budowlany oraz ich 
części.  
Nadzór autorski -Forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji 
robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z założeniami projektu oraz wskazywaniu i 
akceptacji rozwiązań zamiennych.  
Nadzór inwestorski -Forma kontroli, sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości i  
kosztów realizowanej inwestycji.  
Norma zużycia- Określa technicznie i ekonomicznie uzasadniona wielkość (ilość)  
jakiegoś składnika niezbędna do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych.  
Obiekt budowlany -Budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,  
budowla stanowiąca całość technicznie –użyteczna wraz z instalacjami i urządzeniami.  
Obmiar -Wymierzenia, obliczenia ilościowo - wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
Polska Norma -Dokument określający jednoznacznie pod wglądem technicznym i  
ekonomicznym najistotniejsze cechy przedmiotu. Normy w budownictwie stosowane są m.in. do materiału 
budowlanych, metod, technik i technologii budowania obiektów budowlanych.  
Pozwolenie na budowę -Decyzja administracyjna określająca szczegółowe warunki zabezpieczenia terenu 
budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy rozbiórki obiektów 
tymczasowych, określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie.  
Protokół odbioru robót- Dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy,  
stanowiący podstawę -żądania zapłaty.  
Przedmiar -Obliczone ilości robót na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach 
remontowych)w celu sporządzenie kosztorysu. 
Przepisy techniczno-wykonawcze- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane ich 
usytuowanie oraz warunki ubytkowania obiektu budowlanego.  
Roboty budowlane -Budowa, a także prace polegające na montażu, modernizacji,  
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
Roboty zabezpieczające -Roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już  
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wnikać z projektu organizacji placu budowy. Albo są to te- roboty nie przewidziane 
niezbędne do wykonania prac w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczające 
mogą wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy a stan 
zawansowania obiektu wymaga wykonania tych robót dla ochrony budowli przed wpływami atmosferycznymi 
lub zapobieżenia wypadkom.  
Roboty zanikające -Roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie  
wykonywania kolejnych etapów robót.  
Rusztowania- Konstrukcja jednorazowa (na ogół drewniana) systemowa  
wielokrotnego użytku, lub specjalna służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie 
przekraczającym dopuszczalna przepisami bezpieczna prace na wysokości.  
Wada techniczna- Efekt niezachowania przez wykonawcę reżimu technologicznego  
powodujący ograniczenie lub uniemożliwiający korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co 
odpowiedzialność ponosi wykonawca.  
Zadanie budowlane- Część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość  
konstrukcyjna lub technologiczna, zdolna do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji technologiczno- 
użytkowych.  
Znak bezpieczeństwa- Prawnie określone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, które uzyskały 
certyfikat 
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I.A.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
szczegółową Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
I.A.5.1 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne punktów 
głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i 
dwa komplety ST. Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca 
odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
I.A.5.2 Dokumentacja projektowa 
Podstawą do wykonywania wszystkich robót, związanych z zamierzeniem określonym w pkt. 1.A.3. jest 
prawomocne pozwolenie na budowę, DP wraz z rysunkami uzupełniającymi, wykonanymi przez autorów DP lub 
innych (zgodnie z DP), ST oraz uwagi nadzoru inwestorskiego i autorskiego, każdorazowo potwierdzane wpisem 
do dziennika budowy. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i ich zgodność z DP, 
ST oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z  
Przekazana DP składać się będzie z części, dostarczonej przez Zamawiającego, zawierającej: 
- plany, rysunki, obliczenia i dokumenty w zakresie wymaganym do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych; 
- przedmiary robót; 
- informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
- inne, wynikające z Umowy między Zamawiającym a Wykonawcą dokumenty. 
oraz części opracowanej przez Wykonawcę, zawierającej m.in.: 
- projekt organizacji ruchu na czas budowy; 
- projekt dojazdów tymczasowych na teren budowy na czas budowy; 
- projekt organizacji i harmonogram robót; 
- projekt zaplecza technicznego budowy; 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
I.A.5.3 Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiORB 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 
stanowią załącznik do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w DP, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia 
ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. Wielkości 
określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne 
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Ceny materiałów i elementów budowli muszą być 
jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacja projektową lub 
ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
I.A.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie środki niezbędne do ochrony 
robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
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uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora 
Nadzoru tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. 
 
I.A.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb, wód i powietrza 
- zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
- zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami związków chorobotwórczych i metali ciężkich 
- znaczącymi lub gwałtownymi zmianami wód gruntowych. 
- możliwością powstania pożaru. 
 
I.A.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt 
przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
I.A.5.7 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy  
i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty 
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie 
uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą,  
a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektor ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
 
I.A.5.8 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
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odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Uznaje się, że wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
 
I.A.5.9 Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty Rozpoczęcia do daty Odbioru Robót. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu wydania Protokołu Odbioru Robót. 
 
I.A.5.10 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia rob robót  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 

I.B MATERIAŁY 
 
I.B.1 Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje dotyczące zamawiania lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w poszczególnych rozdziałach ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w ST. 
Wykonawca robót zobowiązany jest każdorazowo sprawdzić ważność i aktualność dokumentów dopuszczających 
Zastosowanie materiałów z odzysku może nastąpić jedynie za zgodą Zamawiającego i użytkownika realizowanej 
inwestycji. Wszystkie pozostałe elementy i materiały z rozbiórek powinny być usunięte z terenu budowy  
i odwiezione na odpowiednie składowiska w sposób i w terminie niekolidującym z wykonaniem innych robót i 
nieutrudniającym ruchu drogowego. 
 
I.B.2 Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów  
z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenie Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane  
z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy 
stanowią inaczej. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.  
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych  
w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub wywiezione na odkład odpowiednio do wymagań 
umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
I.B.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do 
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kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru. 
 
I.B.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli DP lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do wykonywania 
poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta  
o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może 
być później zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru i Generalnego Projektanta. 
 
I.B.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom STWiORB 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na 
użycie tych materiałów do innych robót niż te, do których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie 
przewartościowany przez Inspektora Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
I.B.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się 
użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. 
 

I.C SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST i projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien 
być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 
przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nie może być później zmieniany bez 
jego zgody. 
 

I.D TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru  
w terminie przewidzianym w umowie. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w DP, ST  
i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego  
w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
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Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojeździe do terenu budowy. 
 

I.E WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z DP, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakości, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów 
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i ST, a także normach  
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wynik i 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż  
w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania 
robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracuje Projekt Technologii i Organizacji Robót lub inne wymagane 
projekty, np. projekt zabezpieczenia wykopów itd. Zastosowany sprzęt, wszystkie materiały, roboty i ich 
zabezpieczenie wynikające z przyjętych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach opracowań 
Wykonawcy nie podlegają odrębnej zapłacie, wszelkie koszty z tego tytułu mieszczą się w Cenie Ofertowej. 
 

I.F KONTROLA JAKOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
 
I.F.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora program zapewnienia jakości.  
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, STWiORB oraz ustaleniami Inspektora. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 
sposób zapewnienia bhp., 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz metodami załadunku i rozładunku., 
sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas wykonywania poszczególnych elementów Robót, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
I.F.2 Zasady kontroli i jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągną założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań 
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w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej oraz ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostaną 
one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań.  
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu 
inspekcji.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów.  
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi Wykonawca. 
 
I.F.3 Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora 
Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek: w przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektowa Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób 
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
I.F.4 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
 
I.F.5 Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 
później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
I.F.6 Badania prowadzone przez Inspektora 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia mu kontroli zapewniona 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 
oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez 
Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy 
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lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacja projektową i ST. W 
takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesie zostaną 
przez Wykonawcę. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.  
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie 
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektora. 
 
I.F.7 Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi STWiORB. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez STWiORB, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
I.F.8 Dokumenty budowy 
 
I.F.8.1 Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę  
w okresie od przekazania Wykonawcy budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie §45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie 
opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim 
bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika  
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego DP, 
- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w DP, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
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- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczeń robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je 
przeprowadza, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
I.F.8.2 Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. 
Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub ST. 
 
I.F.8.3 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej  
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do doboru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektowa Nadzoru. 
 
I.F.8.4 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1-3 następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- korespondencję na budowie. 
 
I.F.8.5 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidywanej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

I.G OBMIAR ROBÓT 
 
I.G.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Kontraktem, w jednostkach 
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Inspektor po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawcę o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej  
w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 
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I.G.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji kosztorysowej. 
 
I.G.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymane w dobrym stanie, w całym okresie trwania 
robót. 
 
I.G.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym przejęciem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy Robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

I.H ODBIÓR ROBÓT 
 
I.H.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
- odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
- odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
I.H.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz ilości 
tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
I.H.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych częściowo robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót ustalonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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I.H.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
I.H.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz 
jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywania robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
I.H.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- recepty i ustalenia technologiczne, 
- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i programem zapewnienia 
jakości PZJ 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
I.H.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie I.G.4 „Odbiór ostateczny (końcowy)". 
 

I.I OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzeniowe ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren 
budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

I.J DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
Wszystkie akty prawne, normy polskie, instrukcje i przepisy wymienione w ST będą stosowane przez 
Wykonawcę 
w języku polskim. 
W tekście powołano się na następujące akty prawne (wraz z późniejszymi zmianami): 
[1] Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010 roku 
z późniejszymi zmianami); 
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami); 
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalnoużytkowego 
(Dz. U. Nr 75, poz. 690); (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 1129) 
[4] Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007 nr 223 poz. 1655 
z późniejszymi zmianami) 
[5] Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wraz z aktami zmieniającymi 
[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania 
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389); 
[7] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz.881); 
[8] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. Nr 138 poz. 935) 
[9] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, 
wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu 
oznaczania 
wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011); 
[10] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek 
notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249, poz. 2497); 
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041); 
[12] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i 
stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 
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[13] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego 
Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz.U. 2011 nr 87 poz. 486) 
[14] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 144 poz. 1182); 
[15] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 25 stycznia 2011 r. w sprawie próbek wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 23 poz. 122); 
[16] Obwieszczenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2004 r. w sprawie informacji 
o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach. 
(M.P. nr 
50 poz. 858) 
[17] Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 3 kwietnia 2001 r. w sprawie 
wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa (Dz. U. Nr 38, poz. 456 z 
późniejszymi 
zmianami); 
[18] Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 14 września 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania 
niektórych Polskich Norm (Dz. U. Nr 80, poz. 911 z późniejszymi zmianami); 
[19] Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 148, poz. 974); 
[20] Rozporządzenie Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji z dn. 15 marca 2001r. w sprawie 
wprowadzenia 
obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących amunicji oraz ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 38, poz. 
457); 
[21] „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Warszawa 1989, wydawnictwo 
Arkady; 
 

I.K NORMY PRAWNE 
 
PN-EN 13163:2004/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie 
PN-EN 14934:2009 Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i wodnym 
– Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja. 
PN-EN 13164:2013-05E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego 
(XPS) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
PN-EN 14307+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby  
z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie – Specyfikacja 
PN-EN 13500:2005P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) z wełną mineralną Specyfikacja 
PN-EN 14064-2:2010E Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) w postaci 
niezwiązanej formowane in situ - Część 2: Specyfikacja wyrobów po zastosowaniu 
PN-EN 14303+A1:2013 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych - Wyroby 
do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z wełny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie -- Specyfikacja 
PN-EN 13707+A2:2012P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe na osnowie do pokryć dachowych. 
Definicje i właściwości. 
PN-EN 13252:2002P Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w odniesieniu do wyrobów 
stosowanych w systemach drenażowych 
PN-EN 1848-2:2003P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie długości, szerokości, prostoliniowości  
i płaskości Część 2: Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 1107-2:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie stabilności wymiarów Część 2: Wyroby  
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 1928:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów Określanie wodoszczelności 
PN-EN 1850-2:2004P Elastyczne wyroby wodochronne Określanie wad widocznych Część 2: Wyroby z tworzyw 
sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej dachów 
PN-EN 1931:2002P Elastyczne wyroby wodochronne Wyroby asfaltowe, z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów Określanie przenikania pary wodnej 
PN-B-20130:1997P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie-Płyty styropianowe 
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PN-EN 13813:2003E Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i wymagania 
PN-ENV 1628:2006E Okna, drzwi, żaluzje. Odporność na włamanie. Metoda badania dla określenia odporności 
na obciążenie statyczne 
PN-EN 13126-8:2007P Okucia budowlane. Wymagania i metody badań dotyczące okuć do okien i drzwi 
balkonowych. Część 8: Okucia rozwierano-uchylne, uchylno-rozwierane i tylko rozwierane 
PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi Przepuszczalność powietrza Metoda badania 
PN-EN 12208:2001P Okna i drzwi Wodoszczelność Klasyfikacja 
PN-EN 12860:2002P Kleje gipsowe do płyt gipsowych Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-C-81901:2002P Farby olejne i alkidowe 
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje 
PN-C-81100:1998P Zestaw farb pęczniejących ogniochronnych 
PN-C-81921:2004P Farby akrylowe rozpuszczalnikowe 
PN-C-81914:2002P Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C-81906:2003P Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania 
PN-EN 1008:2004P Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
PN-EN 771-3:2011E Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwykłymi i lekkimi) 
PN-EN 15435:2008E Prefabrykaty z betonu. Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego. Cechy wyrobu  
i właściwości użytkowe 
PN-EN 1996-3:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 3: Uproszczone metody 
obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych 
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 934-1:2009P Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 1: Wymagania podstawowe 
PN-EN 13139:2013-08E Kruszywa do zaprawy 
PN-C-89085-02:1989P Żywice epoksydowe. Metody badań. Pobieranie próbek 
PN-EN 13318:2002P Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Terminologia 
PN-EN 13892-1:2004P Metody badania materiałów na podkłady podłogowe Część 1: Pobieranie, wykonywanie  
i przechowywanie próbek do badań 
PN-B-01808:1988P Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania uszkodzeń powłok 
zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe 
PN-EN 10020:2003P Definicja i klasyfikacja gatunków stali 
PN-EN 10027-2:1994P Systemy oznaczania stali. System cyfrowy 
PN-EN 10027-1:2007P Systemy oznaczania stali. Część 1: Znaki stali 
PN-EN 10162:2005P Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. Tolerancje 
wymiarów i przekroju poprzecznego 
PN-EN ISO 4618:2007P Farby i lakiery. Terminy i definicje 
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 
podatności na czyszczenie 
PN-EN ISO 11998:2007P Farby i lakiery. Oznaczanie odporności powłok na szorowanie na mokro i ich 
podatności na czyszczenie 
PN- EN 12258-2:2006P Aluminium i stopy aluminium. Terminy i definicje. Część 2: Analiza chemiczna 
PN-EN 622-1:2005P Płyty pilśniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogólne 
PN-EN 501:1999P Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 
dachowych układanych na ciągłym podłożu 
PN-B-10260:1969P Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. (Zmiana A1) 
PN-EN 12431:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie grubości wyrobów do izolacji podłóg 
pływających 
PN-EN 13496:2003P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Określanie właściwości mechanicznych siatek  
z włókna szklanego 
PN-EN 13494:2003P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie przyczepności między warstwą 
zaprawy klejącej i warstwą zbrojoną a materiałem do izolacji cieplnej 



  22 
 

PN-EN 14933:2009P Lekkie wyroby wypełniające i izolacyjne do zastosowań w budownictwie lądowym i 
wodnym. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13499:2005P Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Zewnętrzne zespolone systemy ocieplania 
(ETICS) ze styropianem Specyfikacja 
PN-B-24620:1998P Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
PN-EN 14967:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do poziomej izolacji 
przeciwwilgociowej. Definicje i właściwości 
PN-EN 13970:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary 
wodnej. Definicje i właściwości 
PN-EN 13969:2006/A1:2007P Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej 
łącznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej części podziemnych. Definicje i właściwości 
PN-EN 1996-2:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania projektowe, 
dobór materiałów i wykonanie murów 
PN-EN 1996-1-2:2010P Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Część 1-2: Reguły ogólne --
Projektowanie z uwagi na warunki pożarowe 
PN-EN 1996-2:2010/Ap1:2010 Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 2: Wymagania 
projektowe, dobór materiałów i wykonanie murów 
PN-EN 1996-1-1:2010/NA:2010P Eurokod 6. Projektowanie konstrukcji murowych. Część 1-1: Reguły ogólne dla 
zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych 
PN-EN 13279-2:2006P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań 
PN-EN 13279-1:2009P Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe. Część 1: Definicje i wymagania 
PN-EN 520+A1:2012P Płyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14353+A1:2012P Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania z płytami gipsowo-kartonowymi. 
Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14496:2007P Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i akustycznej oraz do płyt gipsowo 
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 14195:2006P Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z płytami 
gipsowokartonowymi. Definicje, wymagania i metody badań 
PN-EN 13963:2008P Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych. Definicje, wymagania i metody 
badań 
PN-EN 20140-2:1999P Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 
elementów budowlanych. Wyznaczanie, weryfikacja i zastosowanie danych określających dokładność 
PN-B-94701:1999P Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. 
PN-B-94702:1999P Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 
PN-B-02361:2010P Pochylenia połaci dachowych. 
PN-EN 336:2004P Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchyłki dopuszczalne. 
PN-EN 15228:2009E Drewno konstrukcyjne. Drewno konstrukcyjne zabezpieczone przez korozją biologiczną. 
PN-EN 1912:2012E Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. Wizualny podział na klasy i gatunki. 
PN-EN 338:2011P Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymałości. 
PN-B-10243:1963P Roboty pokrywcze dachówką cementową. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 490:2012E Dachówki i kształtki dachowe cementowe do pokryć dachowych i okładzin ściennych.  
Charakterystyka wyrobu 
ICS 91.140.90 Dźwigi osobowe i schody ruchome  
PN-M-45040:1997 Dźwigi. Dźwigi elektryczne. Terminologia  
PN-M-45043:1997 Dźwigi. Klasyfikacja  
PN-EN 81-1:2002 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 1: Dźwigi 
elektryczne.  
PN-EN 81-1:2002/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.  Część 1: Dźwigi 
elektryczne.  
PN-EN 81-1:2002/A2:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów.  Część 1: 
Dźwigi elektryczne (Zmiana A2)  
PN-EN 81-28:2004 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Część 28: Zdalne 
alarmowanie w dźwigach osobowych i towarowych  
PN-EN 81-70:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne  
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. Część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych  
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PN-EN 81-70:2005/A1:2006 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. część 70: Dostępność dźwigów dla osób, w tym osób 
niepełnosprawnych (ZmianaA1)  
PN-EN 81-73:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. część 73: Funkcjonowanie dźwigów w przypadku pożaru.  
PN-EN 12016:2006 Kompatybilność elektromagnetyczna. Dźwigi, schody i chodniki ruchome. Odporność.  
PN-EN 12385-3:2007 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. część 3: Informacje dotyczące stosowania i konserwacji.  
PN-EN 12385-5:2004 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. część 5: Liny splotowe dla dźwigów.  
PN-EN 12385-5:2004/AC:2006 Liny stalowe. Bezpieczeństwo. część 5: Liny splotowe dla dźwigów.  
PN-EN 13015:2003 Konserwacja dźwigów i schodów ruchomych. Zasady opracowywania instrukcji konserwacji.  
PN-EN 13411-7:2007 Zakończenia lin stalowych. Bezpieczeństwo. część 7: Zacisk sercówkowy symetryczny.  
PN-EN 81-80:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Dźwigi użytkowe. 
Część 80: Zasady poprawy bezpieczeństwa użytkowanych dźwigów osobowych i towarowych.  
PN-EN 81-71:2007 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Szczególne 
zastosowania dźwigów osobowych i towarowych. część 71: Dźwigi odporne na wandalizm.  
PN-EN 81-58:2005 Przepisy bezpieczeństwa dotyczące budowy i instalowania dźwigów. Badania i próby. Część 
58: Próba odporności ogniowej drzwi przystankowych.  
PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy.  
PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana Az2).  
PN-N-01256-3/A1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy (Zmiana A1).  
 
Inne dokumenty  
Aprobaty Techniczne w odniesieniu do wyrobu, dla którego nie ustalono Polskiej Normy lub wyrobów, których 
właściwości ubytkowe różnią się od właściwości podanych w Polskiej Normie.  
Instrukcje, wytyczne i świadectwa ITB, przepisy i instrukcje producentów lub dostawców wyrobów budowlanych, 
szczególnie w odniesieniu do wyrobów systemowych. 
Inne: 

Atesty Higieniczne PZH, Polskie Normy i Normy Branżowe, 
Aprobaty techniczne ITB, Atesty niepalności, 
Deklaracje zgodności, Warunki techniczne wykonania i odbioru robót, 
Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiałów. Aprobaty Techniczna produktów. 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych , 
Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, 
Ustawa o systemie oceny zgodności, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny 

spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz 
jednostek notyfikowanych upoważnionych do ich wydawania, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych 
oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym, 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie określenia wykazu wyrobów 
budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnienie wymagań podstawowych oraz wyrobów 
wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu 
Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu, 

 
UWAGA: 
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Wszystkie normy, rozporządzenia oraz przepisy należy rozpatrywać z późniejszymi aktualizacjami. Nie 
wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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I.L SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

I.L.1 Zakres robót 
Ogólne wymagania dotyczące jakości, bezpieczeństwa i inne, dotyczące wykonania robót zostały określone  
w rozdziale pierwszym, punkcie Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji. Poniżej przedstawiono szczegółowe 
wymagania dotyczące zakresu robót dla branży architektura: 

- Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu 
- Wymagania w zakresie zieleni 
- Betonowanie 
- Zbrojenie 
- Roboty murowe  
- Pokrycie dachu  
- Elewacje  
- Stolarka okienna i drzwiowa  
- Balustrady zewnętrzne  
- Izolacje  
- Obróbki blacharskie  
- Roboty tynkarskie 
- Roboty malarskie  
- Podłogi i posadzki 
- Wykończenie posadzek  
- Schody i balustrady wewnętrzne  
- Montaż platformy przyschodowej 
- Wyposażenie wewnętrzne 
- Warstwy odsączające i odcinające  
- Podbudowy z tłucznia kamiennego  
- Nawierzchnie z kostki brukowej  
- Krawężniki 

 
I.L.2 Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu 
 
I.L.2.1 Materiały 
Piasek powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 13043 :2004. Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek.  
Zasypywanie wykopów: 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, nic zamarznięty i bez 
zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów budowlanych itp. 
max. średnica ziaren (14120 mm, wskaźnik różnoziarnistości współczynnik filtracji przy zagęszczeniu  
Is 1,0 —k »5m/d, zawartość części organicznych I<2% odporność na rozpad 5% 
Na terenie działki przewiduje się znaki drogowe i tablice wg uzgodnień z Inwestorem. 
Roboty zagospodarowania terenu: 
Wymagania:  

- gleby — żyzne próchnicze, piaszczyste gliniaste,  
- światło — nasłonecznienie, półcień 
- odporność nasadzeń na niskie temperatury 

Trawa: 
- zastosowanie — trawniki dywanowe  
- procentowy udział mieszanki — 30  
- wymagania — gleby urodzajne. 
- przy trawnikach dywanowych płaskich należy wysiewać — 25 g/m2,  
- zastosować 5 cm warstwę ziemi ogrodniczej, 
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I.L.2.2 Sprzęt i transport 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BHP, przepisów planu bioz zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu bioz, 
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nic kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na 
terenie realizowanego obiektu. 
 
I.L.2.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planem bioz. 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.2003 nr 47 poz. 
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 
Przed przystąpieniem do robót przygotowawczych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, zdemontować istniejące zasilanie w energię 
elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

Oznakowanie robót: 
Oznakowanie, zabezpieczenie robót prowadzonych z wyłączeniem części powierzchni jezdni z ruchu należy 
dostosowywać do rozmiaru i miejsca ich wykonania oraz rodzaju robót, tak aby odcinek jezdni wyłączonej z 
ruchu był jak najkrótszy, a jej zwężenie jak najmniejsze, 
Do ogrodzenia wzdłuż jezdni oprócz zapór drogowych mogą być używane, w zależności od rodzaju robót, 
również taśmy ostrzegawcze i pachołki drogowe. Niezależnie od zapór drogowych umieszczonych w poprzek 
jezdni należy stosować od strony najazdu na zwężony przez roboty fragment jezdni tablice kierujące U 53. 
Oznakowanie robót prowadzonych przy wyłączeniu części powierzchni jezdni z ruchu powinno przede wszystkim 
ostrzegać kierujących pojazdami o robotach i związanych z nimi utrudnieniami w ruchu.  
Wykopy: 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi: 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów przed budową obiektu należy sprawdzić zgodność rzędnych 
terenu z danymi podanymi w projekcie. 
W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne 
jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Wszystkie wykopy należy wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - 
montażowych" - tom I część I, rozdział 3.8., p.t. „Zasady wykonywania wykopów, ukopów i nasypów" i rozdział 3, 
10., p.t. „Zagęszczanie gruntów” tablica 3-8, poz. 7 (gliny). Zaleca się zdejmować warstwy gruntu o miąższości 20 
— 30 cm bezpośrednio przed fundamentowaniem , zwracając uwagę na ochronę gruntu przed zmianą jego 
struktury oraz przed zalaniem przez wody opadowe. Wykop i fundamenty muszą być wykonane w jednym cyklu 
czasookresowym. Przed rozpoczęciem robót fundamentowych należy sprawdzić stan podłoża w sposób 
przewidziany do badania gruntów metodami polowymi i w zależności od otrzymanych wyników sprawdzić 
aktualność lub skorygować projekt techniczny fundamentów. 
Zabezpieczenie skarp wykopów: 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych 
nachyleń skarp: w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu w gruntach mało spoistych i słabych gruntach 
spoistych o nachyleniu 1– 1,2 w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-krolnej głębokości wykopu 
powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód 
opadowych naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane  
z zachowaniem bezpiecznych nachyleń stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 
Tolerancje wykonywania wykopów 
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 
Postępowanie w przypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
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Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna być usunięta 
bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu.  
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza poniżej poziomu 
projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem nadzoru celem podjęcia odpowiednich 
decyzji. 
Zezwolenie na rozpoczęcie zasypek 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania wykopów po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, co 
powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy, 
Warunki wykonania zasypki 
Do zasypania fundamentów i ścian fundamentowych należy zastosować grunt pochodzący z wykopu, nie 
zawierający odpadków materiałów budowlanych ani żadnych zanieczyszczeń, zwłaszcza organicznych 
Zasypkę wykonać dopiero po osiągnięciu przez konstrukcję fundamentów nośności wymaganej projektem (min. 
14 dni). Każda warstwa nasypanego gruntu (20 30 cm) musi być odpowiednio zagęszczona. 
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości: 

- 0,25 m — przy stosowaniu ubijaków ręcznych, 
- 0,50—1 ,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami, 0,40 m 

przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej, lecz nie mniejszy niż JS 0,95 wg próby normalnej 
Proctora. 
Nasypywanie i zagęszczanie gruntu w pobliżu ścian powinno być wykonane w sposób nie powodujący 
uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej. 
Przygotowanie terenu: 
usunięcie resztek budowlanych wyrównanie i wygrabienie terenu wywóz i utylizacja gruzu 
Roboty zagospodarowania terenu Przygotowanie terenu: 

- usunięcie resztek budowlanych  
- wyrównanie i wygrabienie terenu  
- wywóz i utylizacja gruzu Wykonanie trawnika: 

Grubość pokrycia ziemią urodzajną powinna wynosić od 10 do 15 cm po moletowaniu i zagęszczeniu, w 
zależności od gruntu występującego na powierzchni. 
Ułożoną warstwę ziemi urodzajnej należy zagrabić (pobronować) i lekko zagęścić przez ubicie ręczne lub 
mechaniczne. Zakres czynności: 

- rozściełanie ziemi urodzajnej   
- zagrabienie i wstępne uwałowanie  
- delikatne spulchnienie powierzchni  
- obsianie warstwy ziemi urodzajnej nasionami trawy  
- uwałowanie i podlewanie 

Pielęgnacja 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pielęgnację trawników w okresie gwarancyjnym Zakres czynności objętych 
pielęgnacją:   

- podlewanie   
- nawożenie  
- koszenie   
- dosiewanie nasion trawy   
- odchwaszczanie  
- wymiana uschniętego materiału roślinnego. 

UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.2.4 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: zgodność 
wykonania robót z dokumentacją prawidłowość wytyczonych robót w terenie przygotowanie terenu rodzaj i 
stan gruntu 'A' podłożu wymiary wykopów zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. Wykonanie podkładów i 
nasypów Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża materiał użyty na podkład grubość i równomierność warstw podkładu sposób  
i jakość zagęszczenia. Zasypki Sprawdzeniu podlega: 
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- stan wykopu przed zasypaniem materiały do zasypki grubość i równomierność warstw zasypki sposób  
i jakość zagęszczenia. 

- Na powierzchni ok. I m2 należy sprawdzić dokładność przylegania poszczególnych płatów darniny do 
siebie i do powierzchni gruntu. 

I.L.2.5 Odbiór robót 
Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek 
bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie 
ustalonym z Inspektorem nadzoru. 

I.L.3 Wymagania w zakresie zieleni 
Na obszarze inwestycji nie projektuje się nowych nasadzeń drzew.  
 
I.L.3.1 Wymagania ogólne 
Przewiduje się nasadzenia zieleni niskiej (trawy).  
Mieszanki nasion traw na trawniki podlegają akceptacji przez inwestora. 
 
I.L.3.2 Pielęgnacja po posadzeniu 
Pielęgnacja roślin w okresie gwarancyjnym (12 miesięcy po posadzeniu) polega na: 
– podlewaniu, 
– odchwaszczaniu, 
– nawożeniu, 
– usuwaniu odrostów korzeniowych, 
 
 
I.L.3.3 Trawniki 
- trawniki wykonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą (odpowiednie przygotowanie terenu, podsypanie warstwą torfu 
/minimum 3cm grubości/ i nawozu) 
- nasiona traw wysiewać w ilości od 1 do 4kg na 100m2 
- po założeniu trawnika należy teren wokół ogrodzić palikami drewnianymi gr. 6cm i wys. 50cm i połączyć 
siatką plastikową w celu zabezpieczenia terenu przed zniszczeniem 
- wykonanie trawników obejmuj pierwsze koszenie na wiosnę każdego roku oraz koszenie przedzimowe przed 
odbiorem wykonanych prac 
 
I.L.3.4 Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące 
– przed przystąpieniem do zakładania trawnika należy teren oczyścić z gruzu oraz darni na głębokość minimum 
10 cm, a urobek wywieźć i zagospodarować we własnym zakresie, 
– następnie wykonać na całej powierzchni przeznaczonej pod trawnik orkę glebogryzarką, 
– na teren przewidziany po obsiew trawy należy dowieźć i równomiernie rozścielić ziemię urodzajną, 
– rozścielenie warstwy ziemi urodzajnej na całej powierzchni wykopu pod siew trawy tj. 3 cm głębokości, 
– następnie należy dokładnie wyrównać teren, a następnie zagęścić go i uwałować, do zagęszczenia i 
uwałowania ternu nie należy używać sprzętu budowlanego, jedynie specjalistycznego sprzętu ogrodniczego, 
– wysiew trawy powinien odbywać się w bezwietrzne dni, 
– ilość mieszanki traw - 4 kg na 100m2, 
– w celu równomiernego wysiewu nasion można użyć siewnika do trawy, 
– po wysianiu nasion należy rozprowadzić nawóz, starter do trawników, 
– aby chronić nasiona, należy ostrożnie - przy pomocy grabi do trawnika – rozprowadzić cienką warstwę ziemi 
na obsianej powierzchni, 
– po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości 0.5- 1 cm pod powierzchnią ziemi, 
– po zagęszczeniu, wyrównaniu oraz uwałowaniu terenu i wysianiu nasion traw i przykryciu ich ziemią 
urodzajną, 
- trawnik należy regularnie zraszać, zaleca się aby w pierwszych trzech tygodniach powierzchnia trawnika była 
stale wilgotna, 
– po założeniu trawnika należy teren wokół ogrodzić palikami drewnianymi O 6 cm wysokości 50 cm i połączyć 
siatką plastikową w celu zabezpieczenia terenu. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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I.L.3.5 Kontrola jakości robót 
Kontrola w czasie zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 
– oczyszczenia terenu z gruzu, resztek budowlanych i zanieczyszczeń oraz darni, 
– określenia ilości zanieczyszczeń (w m3), 
– prawidłowości wykonania orki glebogryzarką, 
– prawidłowego wykorytowania terenu i dowiezienia z rozścieleniem ziemi urodzajnej oraz wyrównania terenu, 
– prawidłowego uwałowania terenu, 
– zgodności składu mieszanki traw 
– gęstości siewu nasion, 
– prawidłowości nawożenia, 
– okresów podlewania, zwłaszcza w pierwszych trzech tygodniach i podczas suszy, 
– dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy, 
– prawidłowości osadzenia ogrodzenia zabezpieczającego teren. 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: 
– prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”) oraz prawidłowej mieszanki wysianych traw, 
– obecności gatunków nie wysiewanych oraz chwastów, 
– prawidłowego pielęgnowania trawnika po jego założeniu (podlewanie, koszenie, zgrabianie), 
– prawidłowości osadzenia ogrodzenia zabezpieczającego teren, 
– wykoszenie trawnika. 
 
I.L.4 Betonowanie 
 
I.L.4.1 Materiały 
Składniki mieszanki betonowej: 
Składniki mieszanki betonowej wg PN-EN 206-1:2003, PN-EN 206-1 :2003/A1 :2005 PN-EN 206-1 
2003/A2:2006, PN-EN 206 1 :2004. 
 
Cement: 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego tj. bez dodatków mineralnych wg normy 
PN-EN 197-1:2002, PN-EN 1972:2002 , PN-EN 197-1 :2002/Al :2005 0 następujących klasach 
wytrzymałościowych: klasa 32,5 do betonu klasy (320/25 klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 i wyższej klasa 
52,5 — do betonu klasy B i wyższej. 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002. 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, 
zawierający następujące dane:  

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

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z wynikami badań. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. Bieżąca 
kontrola podstawowych parametrów cementu: 

- cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002,  
a wyniki ocenione wg normy PN-EN 1971 :2002  

- zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, posiadającej atest z wynikami badan cementowni, 
można ograniczyć do wykonania badań podstawowych  

- przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie kontroli 
obejmującej:  

o oznaczenie czasu wiązania  
o oznaczenie zmiany objętości  sprawdzenie zawartości grudek /zbrylań cementu nic dających 

się rozgnieść w palcach i nic rozpadających się w wodzie/,  
W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nic może być użyty do 
betonu. Warunki magazynowania i okres składowania dla cementu pakowanego /workowanego/: 

- składy otwarte /wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami/ 
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- magazyny zamknięte /budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach/. 
Cement nic może być użyty do betonu po okresie: 

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych  
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę — w przypadku przechowywania w składach 

zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana sposób 
umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
Kruszywo do betonu: 
Kruszywa stosowane w produkcji mieszanek betonowych pozyskiwane są ze złóż skały macierzystej, która 
została podzielona na ziarna w skutek procesów wietrzenia i ścierania lub zamierzonego mechanicznego 
kruszenia. 
Kruszywo stanowi ok. 70-80% całkowitej objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie cech 
zarówno świeżej mieszanki betonowej jak i stwardniałego betonu. 
Podział kruszyw wg. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu:  

- kruszywa naturalne  
- kruszywo sztuczne  
- kruszywo z recyklingu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, 
pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na 
placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym podłożu, w taki sposób, aby nie ulegały 
zanieczyszczeniu i nie mieszały się. Zapasy kruszywa powinny być wystarczające dla zapewnienia wykonania 
wszystkich badań i testów i nie zakłócenia rytmu budowy. 
 
Kruszywo grube: 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy PN-EN 12620:2004, PN-EN 
12620:2004/AC:2004. Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników 
jego pełnych badań oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej w terminach 
przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 
Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące:  

- oznaczenie składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, PN-EN 933-1:2000 933-1:2000/A1:2006  
- oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001  
- oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-B-06714-13: 1978. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa z wymaganiami norm, użycie takiego 
kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu /np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa/ 
i ponownym sprawdzeniu. 
Ziarna kruszywa nic powinny być większe niż: 

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
- 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 

kierunku betonowania. 
Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania recepty 
roboczej betonu. 
 
Kruszywo drobne: 
Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm: PN-EN 13139:2003, PN-EN 
12620:2004, PN-EN 933-1:2000.  
Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym oznaczenie:  

- zawartości zanieczyszczeń obcych  
- zawartości pyłów mineralnych  
- składu ziarnowego  
- zawartości grudek gliny 

Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej a w szczególności:  
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie:  

o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
o piasek średnioziarnisty mm,  
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
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Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego pełnych badań 
wg PN-EN 12620:2004 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej  
w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa 
wg PN-EN 1925:2001 i zawartości frakcji 0-2 mm dla korygowania recepty roboczej mieszanki betonowej. 
 
Woda zarobowa: 
Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Zaleca się stosowanie 
wody wodociągowej pitnej, której stosowanie nie wymaga przeprowadzania badań. Należy pobierać ją ze 
zbiornika pośredniego. 
W przypadku poboru wody z innego źródła, należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie z w/w normą. 
 
Domieszki do betonu: 
Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002, PN-EN 934-6:2002. 
Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko w uzasadnionych przypadkach i 
pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, 
zwiększenie nasiąkliwości i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na 
zmniejszenie trwałości betonu. Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu 
upłynniającym, napowietrzającym, przyspieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 
Domieszki chemiczne są definiowane w normie PN-EN 934-2 jako materiały dodawane podczas wykonywania 
mieszanki betonowej, w ilości nie przekraczającej 5% masy cementu w celu modyfikacji właściwości mieszanki 
betonowej stwardniałego betonu.  
Rodzaje domieszek: 

- domieszki uplastyczniające i upłynniające — plastyfikatory  
- domieszki napowietrzające  
- domieszki uszczelniające  
- domieszki opóźniające  
- domieszki spęczniające  
- domieszki stabilizujące  
- domieszki do betonowania pod wodą  
- domieszki spieniające  
- domieszki do zaczynów iniekcyjnych  
- emulsje polimerowe. 

 
Dodatki mineralne: 
Jako dodatki mineralne modyfikujące właściwości betonu stosowane są:  

- popiół lotny mielony granulowany żużel wielkopiecowy  
- pył krzemionkowy 

Podstawowy fizyczny mechanizm oddziaływania dodatków mineralnych dodawanych do betonu to uszczelnienie 
struktury. Charakteryzujące się wysokim stopniem rozdrobnienia (popiół lotny oraz pyl krzemionkowy) 
wypełniają przestrzenie między ziarnami cementu, podobnie jak się to dzieje w przypadku cząstek cementu, 
które uszczelniają pustki między ziarnami piasku oraz w przypadku piasku uszczelniającego stos okruchowy 
kruszywa grubego, 
Pył krzemionkowych modyfikuje również strukturę porów w stwardniałym zaczynie cementowym, Zwiększa się 
również udział zamkniętych porów żelowych, a maleje udział porów kapilarnych. 
Dodatki mineralne powodują że beton charakteryzuje się wieloma bardzo korzystnymi właściwościami.  
Do właściwości tych należy zaliczyć: 

- wzrost wytrzymałości początkowej i końcowej 
- małą przepuszczalność dla gazów i cieczy  
- zwiększoną odporność na korozję chemiczną  
- zwiększoną mrozoodporność. 

 
Mieszanka betonowa: 
Beton — zgodnie z normą PN-EN 206-1 Beton — Część l . Wymagania, właściwości produkcja i zgodność — 
materiał powstały ze zmieszania kruszywa, kruszywa drobnego i grubego, wody oraz ewentualnych domieszek  
i dodatków, który uzyskuje swoje właściwości w wyniku hydratacji cementu. 
Mieszanka betonowa — całkowicie wymieszane składniki betonu, które są jeszcze w stanie umożliwiającym 
zagęszczenie wybraną metodą, spełniająca wymagania normy PN-EN 206-1. 



  32 
 

Beton stwardniały — beton który jest w stanie stałym i który osiągnął pewien poziom wytrzymałości. Rodzaje 
betonu: 

- beton lekki o gęstości objętościowej od 800 do 2000 kg/m3  
- beton zwykły o gęstości objętościowej większej niż 2000 kg/m3 i nie przekraczającej 2600 kg/m3 
- beton ciężki — o gęstości objętościowej większej niż 2600 kg/m3 Składniki betonu: 

Dobór klasy cementu w zależności od wymaganej klasy betonu: 
Klasa cementu  Klasa betonu wg PN-EN 206-1 
32,5   mniej - c35/45 
42,5   C20/25 - C40/50 
52,5   335/45 i wyżej 
Mieszanka betonowa powinna spełniać wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Produkcja mieszanki betonowej 
powinna odbywać się na podstawić receptury laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie  
i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru, Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też za zgodą 
Inspektora nadzoru zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 
Właściwości mieszanki betonowej: 
Konsystencja (ciekłość) mieszanki betonowej wpływa na łatwość przemieszania się mieszanki w formie przy 
określonym sposobie jej układania. Zgodnie z normą konsystencję można oznaczać czterema metodami:  

- metoda opadu stożka  
- metoda Vebe  
- metoda stopnia zagęszczalności  
- metoda stolika rozpływowego 

Konsystencję mieszanki betonowej należy dobierać w zależności od sposobu transportu i zagęszczenia mieszanki 
oraz kształtu elementu i rozmieszczenia zbrojenia. 
 
Orientacyjny dobór konsystencji mieszanki betonowej: 
Konsystencja  Sposoby zagęszczenia mieszanki i warunki formowania betonu 
Wilgotna   Mieszanki wibroprasowane, przekroje proste niezbrojone 
Gęstoplastyczna  Mieszanki wibrowane lub ubijane ręczne, przekroje proste rzadko zbrojone 
Plastyczna Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje proste normalnie zbrojone lub 

przekroje złożone rzadko zbrojone 
Półciekła  Mieszanki wibrowane i ręcznie sztychowane, przekroje złożone gęsto zbrojone 
Ciekła   Mieszanki ręcznie sztychowane 
Bardzo ciekła  Mieszanki samozagęszczalne 
UWAGA! 
Niedopuszczalne jest zwiększanie ciekłości mieszanki betonowej dodawaniem wody — powoduje to zwiększenie 
wartości wskaźnika w/c i pogorszenie właściwości betonu. 
Konsystencję należy regulować dodawaniem zaczynu cementowego o optymalnym w/c lub wprowadzeniem 
domieszek uplastyczniających lub upłynniających. 
Urabialność mieszanki betonowej decyduje o szczelnym, jednorodnym i możliwie łatwym wypełnieniu mieszanką 
formy przy założonym sposobie zagęszczenia. 
Na urabialność mieszanki wpływa: 

- objętość zaprawy wprowadzonej do mieszanki  
- zawartość frakcji pyłowej 
urabialność mieszanki betonowej powinna być zachowana w całym okresie czasu; tj. od momentu 

wytworzenia mieszanki w betoniarni aż do jej zabudowania. 
 
Właściwości stwardniałego betonu: 
Wytrzymałość na ściskanie jest zwykle podstawowym wymaganiem dotyczącym betonu, stawianym na etapie 
projektowania konstrukcji i elementów betonowych. Właściwość ta jest ściśle związana z mikrostrukturą 
stwardniałego zaczynu cementowego oraz wytrzymałością kruszywa i strefy kontaktowej kruszywo-zaczyn. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie jest oznaczana jego klasą. 
Zgodnie z normą PN-EN 206-1 klasa betonu to symbol literowo liczbowy (np. 05/30) określający beton pod 
względem jego wytrzymałości na ściskanie. Liczby po literze C oznaczają wytrzymałość charakterystyczną 
oznaczaną na próbkach walcowych o wysokości 300mm i średnicy 150mm 
oraz sześciennych o wymiarach 150x150x150mm. Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego: 
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wg normy PN-EN 206-1 wg normy PN-B-
06250:1988 
B7,5 

 BIO 
1312,5 

C12/15 B15 
c16/20 B20 
c20/25 B25 
05/30 B30 B.35 

C30/37 B37 
Wodoszczelność — głębokość penetracji wody pod ciśnieniem: 
Norma PN-EN 206-1 wprowadza badanie głębokości penetracji wody pod ciśnienie będące odpowiednikiem 
badania wodoszczelności wg normy PNB-06250: 1988. 
Zmianie uległa procedura badawcza, jak również sposób określania wodoszczelności badanego betonu, Stopnie 
wodoszczelności betonu wg PN-B-06250:1988: 
  
Mrozoodporność: 
Zamarzająca woda w porach betonu zwiększa objętość o około 10%. Powoduje to naprężenia wewnątrz betonu, 
które mogą być przyczyną spękań betonu, Ilość uszkodzeń zwiększa się w przypadku cyklicznego zamrażania  
i rozmrażania betonu, co w konsekwencji prowadzi do całkowitego zniszczenia materiału. 
W praktyce odporność betonu na działanie mrozu uzyskuje się poprzez właściwe napowietrznie mieszanki 
betonowej za pomocą domieszek chemicznych. Wprowadzenie domieszek napowietrzających pozwala uzyskać 
zamknięte mikropory, które pozostają niewypełnione wodą, 
Badanie mrozoodporności betonu przeprowadza się przy zastosowaniu metod polegających na cyklicznym 
zamrażaniu i rozmrażaniu próbek betonu w wodzie. 
Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i rozmrażania po których ubytek masy i spadek 
wytrzymałości nie przekroczy dopuszczalnych wartości. 
 
Stopnie mrozoodporności betonu wg PN-B-06250:1988:  
Wskaźnik NI) Stopień 

mrozoodorności 
Do 25 F25 
26-50 F50 
51-75 F75 

76-100 FIOO 

101-150 F150 
l )Wskaźnik N — równy liczbie przewidywanych lat użytkowania konstrukcji 
 
Betony wodoszczelne: 
Dzięki uzyskanym parametrom większość betonów wysokowartościowych, można zakwalifikować do grupy 
betonów wodoszczelnych. Wykonuje się je dla zapewnienia wymaganej szczelności, przewyższającej szczelność 
technologii betonów zwykłych. Betony wodoszczelne uzyskuje się dzięki odpowiedniemu, precyzyjnemu doborowi 
składników mieszanki betonowej oraz zminimalizowaniu porowatości betonu. Szczelność ta funkcyjnie zależy 
głównie od wskaźnika wodno-spoiwowego i wieku betonu. 
Wyróżnia się kilka stopni wodoszczelności betonu: W2, W4, W6, W8, WIO i W 12. Liczba oznacza wielkość 
ciśnienia słupa wody w MPa, oddziałującego na próbkę betonową o grubości 15 cm. Dla uzyskania 
poszczególnych stopni wodoszczelności zaleca się, aby wskaźnik wodnocementowy kształtował się następująco:  

- dla W8 - wł2, WC 0,45;  
- dla W6 - W8, 0,45 0,5;  
- dla W - W6, 0,6;  
- dla W2,  0,6. 

Zalecana jest jak najgęstsza, możliwa do zawibrowania konsystencja. Należy również zwrócić szczególną uwagę 
na jakość i jednolitość stosowanego kruszywa. W betonach wodoszczelnych zaleca się stosowanie kruszyw 
sortowanych. Bardzo ważne przy wykonywaniu betonów wodoszczelnych jest zapewnienie pełnej szczelności, 
uwzględniając również rysy skurczowe, W procesie dojrzewania, na skutek szybkiej utraty wody z betonu  
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i wydzielania ciepła hydratacji, na powierzchni betonu powstają mikrorysy skurczowe. Aby zapobiec rozwojowi 
rys skurczowych, należy ściśle przestrzegać pielęgnacji betonu. W przypadku betonów wodoszczelnych zaleca się 
14 - dniową pielęgnację. Po tym czasie skurcz nie będzie powodował powstawania rys, gdyż wytrzymałość 
betonu na rozciąganie będzie wystarczająca do przeniesienia naprężeń, wywołanych odkształceniami 
technologicznymi. 
 
Deskowanie U-Form lub równoważne wymagana AT/ 
System Drobnowymiarowy U-Form 
Deskowania lekkie typu U-Form - przestawne deskowanie powtarzalne przewidziane do wielokrotnego użycia, 
produkowane fabrycznie w oparciu o licencję angielskiej firmy ACROW. 
Rodzaj - deskowanie z wypełnieniem ze sklejki wodoodpornej 
Typ - deskowanie do wielokrotnego wykorzystania 
Materiał rama: stalowa, pokryta lakierem lub ocynkowana wypełnienie: sklejka wodoodporna, mocowana do ram 
nitami, uszczelniona na ramach stalowych »warstwą silikonu 
Wymiary płyty szerokość - 60; 50; 40; 10; 7,5 cm wysokość - 240, 210, 180, 150, 90, 60 cm 
Dopuszczalne parcie betonu - 36 kN/m2 
Grubość sklejki - 12 mm 
Łączenie elementów - za pomocą zatrzasków szybko złącznych oraz traconych ściągów płaskich 
Odporność na działanie czynników atmosferycznych - wysoka odporność na wodę i złe warunki atmosferyczne 
Sposób montażu - system przystosowany do montażu ręcznego Cechy szczególne stabilna i prosta konstrukcja, 
deskowanie jest lekkie, przeznaczone do formowania ręcznego, co ma ogromne znaczenie w przypadku braku 
dźwigu na budowie 
Zastosowanie do formowania law, fundamentów i ścian piwnic w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym 
i inżynieryjnym, możliwość formowania słupów kwadratowych i prostokątnych. 
 
I.L.4.2 Sprzęt i transport 
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

- do przygotowania mieszanki betonowej: betoniarkami o wymuszonym działaniu, dozownikami 
wagowymi  
o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem legalizacji, odpowiednio przeszkoloną obsługą. 

- do wykonania deskowań:  
- sprzętem ciesielskim,  
- samochodem skrzyniowym,  
- żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. do przygotowania 

zbrojenia:  
- giętarkami,  
- nożycami,  
- prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarni. 

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

- do obróbki i pielęgnacji betonu: szlifierkami do betonu. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, przeznaczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót. Kruszywo przewożone na samochodach ciężarowych należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
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Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów należy dobrać 
tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia 
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nic może 
nastąpić: segregacja, zmiana konsystencji i składu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nic powinien być dłuższy niż: 

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15 oC  
- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20oC 
- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30oC  

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt. 
 
I.L.4.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planu BiOZ. 
Roboty betoniarskie powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003. 
Betonowanie można rozpocząć po odbiorze zbrojenia — po uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru. 
 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo, z dokładnością: 
2% przy dozowaniu cementu i wody 3% przy dozowaniu kruszywa. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 
Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się 
stosowania mieszarek wolnospadowych). 
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych, Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie. 
Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych z 
projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada.  
W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m), 
Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji technologicznej, która powinna 
uwzględniać następujące zalecenia: 
w fundamentach i korpusach podpór mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub 
rurociągu pompy, bądź też za pośrednictwem rynny, warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami 
wgłębnymi, przy wykonywaniu płyt mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z pojemnika lub rurociągu 
pompy,  
a płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem należy stosować belki wibracyjne. 
 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

- wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej,  

- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
- podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5—8 cm w 

warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20—30 sekund po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym,  

- kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone 0 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora;  

- odległość ta zwykle wynosi 0,35—0,7 m,  
- belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i charakteryzować się 

jednakowymi drganiami na całej długości, czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką 
wibracyjną w jednym miejscu powinien wynosić od 30 do 60 sekund,  

- zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku głębokości i od 
1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu, 
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- rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie tak aby nie powstawały martwe pola, mocowanie 
wibratorów powinno być trwale i sztywne. 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione z projektantem, a w 
prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń 
głównych. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia 
betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

- usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy pozostałego 
szkliwa cementowego,  

- obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku 
zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu 
cementowego. 
 

Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. 
Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 0C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego 
betonu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 
warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
Pobranie próbek i badanie: 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników 
badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, należy opracować plan kontroli jakości betonu 
dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie kontroli powinny być uwzględnione badania 
przewidziane aktualną normą i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych zabiegów technologicznych. Badania powinny obejmować: 

- badanie składników betonu  
- badanie mieszanki betonowej  
- badanie betonu. 

Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu Temperatura otoczenia: 
Betonowanie należy wykonywać wyłącznic w temperaturach nic niższych niż +5 0C, zachowując warunki 
umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do 5 0C, jednak wymaga to zgody 
Inspektora nadzoru oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20 0C w chwili układania  
i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 
Zabezpieczenie podczas opadów: 
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek wystąpienia 
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon wodoszczelnych dla zabezpieczenia 
odkrytych powierzchni świeżego betonu. 
 
Betonowanie w warunkach obniżonych temperatur: 
Warunkiem prowadzenia prac w obniżonych temperaturach otoczenia jest utrzymanie temperatury 50C  
w mieszance betonowej. Zapewnia to właściwy przyrost wytrzymałości i uzyskanie odporności betonu na 
działanie mrozu. 
Przyjmuje się że odporność na działanie mrozu beton uzyskuje gdy jego wytrzymałość wynosi nic mniej niż:  

- 5 MPa przy stosowaniu cementów portlandzkich CEM I 
- 8 MPa — przy stosowaniu cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM Il 
- 10 MPa — przy stosowaniu cementów hutniczych CEM III 

Podniesienie temperatury mieszanki betonowej możliwe jest poprzez: 
- zwiększenie zawartości cementu w betonie ok. 5-10% 
- zastosowanie cementów o wyższym cieple hydratacji  
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- podgrzewanie wody zarobowej 
- stosowanie domieszek przyśpieszających proces twardnienia  

Prowadzenie prac betonowych w obniżonych temperaturach: 
- temperatura dostarczonej na plac budowy mieszanki betonowej nie może być niższa niż +5 0C jednak 

nie wyższa niż +300C, 
- nie wolno dopuścić do zamarznięcia szalunków i zbrojenia, 
- należy chronić beton przed utratą ciepła w pierwszym okresie zabudowany beton chronić przed 

utratą ciepła przez stosowanie mat i osłon, stosowanie nagrzewania lub nadmuchu ciepłego 
powietrza nie dopuszczać do przemrożenia świeżego betonu, znacznych różnic temperatury pomiędzy 
rdzeniem  
a powierzchnią elementu konstrukcyjnego nie należy wprowadzać zmian w/c dostarczonej mieszanki 
betonowej dodanie mieszanki chemicznej, popularnie zwanej „przeciwmrozowa”, nie zastąpi właściwej 
pielęgnacji. 

Pielęgnacja betonu: 
Trwałość konstrukcji i elementów betonowych oprócz odpowiedniego doboru surowców i składu mieszanki 
betonowej oraz produkcji i sposobu jej ułożenia, jest w dużej mierze uzależniona od pielęgnacji świeżego betonu. 
Czynności technologiczne związane z pielęgnacją mają na celu: 
zapewnienie optymalnych warunków cieplno-wilgotnościowych w dojrzewającym betonie ochrona świeżo 
wykonanego betonu przed szkodliwym wpływem promieni słonecznych , wiatru, opadów atmosferycznych 
przeciwdziałanie skurczowi spowodowanemu wysychaniem betonu redukcję różnicy temperatur pomiędzy 
powierzchnią betonu a jego rdzeniem zapobieganie zamarzaniu wody zarobowej i prawidłowy rozwój 
wytrzymałości betonu w obniżonych temperaturach otoczenia W zależności od panujących warunków 
atmosferycznych rozróżniamy następujące metody pielęgnacji: pielęgnacja mokra stosowanie osłon 
zewnętrznych stosowanie preparatów do pielęgnacji betonu. 
Materiały i sposoby pielęgnacji betonu: 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem  
i nasłonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5 0C należy, nie później niż po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania, rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne 
tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także, gdy nie są 
stawiane specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. Woda stosowana do polewania 
betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny 
być chronione przed uderzeniami i drganiami. 
 
Okres pielęgnacji: 
Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. Rozformowanie konstrukcji 
może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie 
z normą PN-EN 206-1:2003) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 
Wykańczanie powierzchni betonu 
 
Równość powierzchni i tolerancji: 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, pęknięcia są niedopuszczalne, rysy powierzchniowe skurczowe są 
dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, pustki, raki i 
wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nic mniejsze niż 2,5cm, a 
powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni odpowiedniej ściany, równość gorszej 
powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
10260:1969, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm. 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji 
należy: 

- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunków,  
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- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i uklepać, aby 
otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów,  

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 

 
Wykonanie podbetonu: 
Przed przystąpieniem do układania podbctonu należy sprawdzić podłoże pod względem nośności założonej  
w projekcie technicznym. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione. Beton winno być rozkładany w miarę 
możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz rzędnych v,łg projektu technicznego. 
 
Deskowanie U-Form: 
Zadaniem deskowania jest nadanie układanej masie betonowej odpowiednich kształtów i utrzymanie ich do 
czasu uzyskania przez beton takiej wytrzymałości, aby uformowana konstrukcja mogła samodzielnie trzymać 
swój ciężar i przenosić obciążenia występujące w czasie budowy. 
Podczas operacji betonowania na deskowania oddziałuje szereg obciążeń, takich jak parcie masy betonowej, 
uderzenia przy jego układaniu, ciężar pomostów roboczych. Dlatego też deskowanie dla zapewnienia 
niezmienności układu oraz bezpieczeństwa konstrukcji powinno posiadać dostateczną wytrzymałość, sztywność 
oraz stateczność. 
Deskowania U-Form mogą być wznoszone ręcznie i stosowane są wówczas do wykonywania konstrukcji 
betonowych o mniejszych wymiarach i skomplikowanym kształcie lub mogą być scalane w zespoły 
wielkowymiarowe przenoszone dźwigiem i wykorzystywane do wykonywania powtarzalnych konstrukcji ścian  
o dużych powierzchniach. Pracochłonność cyklu obejmującego:  

- zadekowanie działki  
- spięcie ściągami deskowań,  
- rozdeskowanie,  
- oczyszczenie powierzchni roboczych i smarowanie płynem antyadhczyjnym wynosi zależnie od 

konstrukcji elementu deskowanego 
- 0,2 - 0,3 godz/m - przy zadeskowaniu ścian zespołami wielkowymiarowymi 

 0,6 - 0,8 godz/m - przy zadeskowaniu ścian i słupów płytami U-Form ręcznie przestawianymi 
- 0,7 - 1,0 godz/m przy zadeskowaniu stropów i podciągów płytami U-Form i sprzętem podporowym 

(belki + podpory). 
Wielokrotność użycia płyt U-Form ze względu na trwałość poszycia wynosi 50 80 razy, dzięki możliwości 
odwrócenia sklejki krotność użycia wynosi 50%. 
Wielokrotność użycia stalowych elementów dla płyt U-Form 200 - 400 razy. 
Dopuszczalne parcie betonu 36 kN/m . 
Wodoodporna sklejka szalunkowa grubości 12 mm, mocowana nitami do ram, uszczelniona na ramach stalowych 
warstwą silikonu, Ramy stalowe płyt, narożniki oraz podpory - pokryte lakierem lub na życzenie klientów 
ocynkowane. Elementy złączne – ocynkowane. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.4.4 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót betoniarskich obejmuje sprawdzenie ich zgodności z dokumentacją projektową oraz wyżej 
podanymi wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
 
I.L.4.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Wszystkie objęte nn. specyfikacją roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających ulegających zakryciu. 
 
Odbiór deskowań: 
Do odbioru deskowań powinien być przedłożony dziennik wykonywania deskowań, jeżeli taki był prowadzony na 
budowie albo zapisy w dzienniku budowy dotyczące danego rodzaju deskowania. Odstępstwa od postanowień 
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projektu lub instrukcji wykonywania deskowań systemowych inwentaryzowanych powinny być uzasadnione 
zapisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. 
Badanie materiałów lub gotowych elementów stosowanych do wykonywania deskowania powinno być 
dokonywane przy dostawie tych materiałów na budowę. Ocena jakości materiałów przy odbiorze deskowania 
powinna być dokonywana pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń o jakości 
materiałów lub elementów wystawionych przez producentów; przy odbiorze deskowań należy sprawdzać: 

- przekroje i rozstawy stojaków(podpór);  
- usztywnienie jak wyżej; szczelność deskowania; wartość roboczej strzałki ugięcia jeżeli taka została 

przewidziana; prawidłowość wykonania deskowania w poziomic i pionie;  
- usunięcie z deskowań zanieczyszczeń;  
- powleczenie deskowanie preparatami zmniejszającymi przyczepność betonu; sprawdzenie 

dopuszczalnych odchyłek wymiarowych; dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe przy 
wykonywaniu deskowań: 

o odchyłka płaszczyzny lub krawędzi od pionu na I m - 2 mm;  
o odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości  

1,5 mm;  
o odchyłka płaszczyzny deskowania od pionu na całej wysokości 5,0mm;  
o odchyłka płaszczyzny deskowania ściany lub słupa od pionu na całej wysokości 10,0 mm. 

 
Odbiór konstrukcji monolitycznych: 
Przy odbiorze konstrukcji monolitycznych z betonu powinny być przedstawione następujące dokumenty: 

- rysunki robocze z naniesionymi wszystkimi zmianami, jakie zostały zatwierdzone w trakcie realizacji 
budowy, a przy zmianach związanych z bezpieczeństwem obiektu również rysunki wykonawcze; 

- dokumenty stwierdzające uzgodnienie dokonanych zmian (dzienniki budowy, karły nadzoru autorskiego); 
- wyniki badań kontrolnych betonu; protokoły odbioru deskowań przed rozpoczęciem betonowania;  
- protokoły odbioru zbrojenia przed jego zabetonowaniem;  
- protokoły z pośredniego odbioru elementów konstrukcji lub robót zanikających;  
- protokoły z odbiorów fundamentów i ich podłoża;  
- inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub związane z procesem budowy mające 

wpływ na udokumentowanie jakości wykonania obiektu budowlanego. 
Niezależnie od powyższych dokumentów przy badaniu konstrukcji betonowych i żelbetowych powierzchnia 
winna być poddana badaniu i ocenie pod kątem: 

- prawidłowości cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementów;  
- zgodności z projektem otworów i kanałów;  
- prawidłowości ustawienia części zabetonowanych; 
- prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych;  
- prawidłowości ułożenia izolacji;  
- prawidłowości położenia budowli w planie i jej rzędnych wysokościowych; 
- itp. parametry techniczne odbiorowe. 

Sprawdzenie jakości betonu pod względem zagęszczenia i jednolitości struktury na podstawie dokładnych 
oględzin  

- powierzchni betonu lub dodatkowo za pomocą nieniszczących metod badań: 
- przy sprawdzaniu jakości powierzchni betonów należy wymagać, aby łączna powierzchnia ewentualnych 

raków nie była większa niż 5% całkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach 
cienkościennych nie więcej niż 1%. 

- lokalne raki nie powinny obejmować więcej niż 5% przekroju danego elementu;  
- zbrojenie główne nie powinno być odsłonięte.  

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia elementów lub konstrukcji nie powinny być większe od danych 
w tabeli. 

 
Odchylenia dopuszczalne [ mm ] 
Odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentowych +/_ 50 mm 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych SF/- 20 mm 
Odchylenia w poziomach wierzchu konstrukcji fundamentowych dla 
słupów i innych elementów prefabrykowanych 

+/- 50 mm 
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Odchylenia płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia do projektowanego 
odchylenia : 

- na I m wysokości 
- na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach 
- w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu 

ślizgowym lub przestawnym 

 
 
5 mm 
20mm 
1/500 wysokości 
budowli, nie więcej, niż 
100 mm 

Odchylenia płaszczyzn poziomych od pionu . 
- na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku na całej 

płaszczyźnie 
5 mm 
15 mm 

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu łatą o 
długości 2,0m z wyjątkiem powierzchni podporowych : 
a) powierzchni bocznych spodnich i górnych 

ł/- 4mm 
+/- 8 mm 

Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów +/- 20 mm 
Odchylenia w wymiarach przekroju o rzeczne o +/- 8 mm 
Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów +/- 5 mm 
 
I.L.5 Zbrojenie 
 
I.L.5.1 Materiały 
Pręty gat. 34GS, 18G2-b, St50B - spełniające wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998. 
Pręty gat. RB500W/BSt500S - spełniające wymagania PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 
6935-2/Ap1:1999. 
Pręty gat. 34GS, 18G2-b, St50B spełniające wymagania norm PN-H-93215:1982, PN-ISO 6935-2:1998. 
Pręty gat. RB500, RB500W - spełniające wymagania PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-ISO 
6935-2/Ap1 :1999. 
Oznaczenia stali wg. normy: PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali: 
Klasa stali - w zależności od składu chemicznego, właściwości mechanicznych i technologicznych rozróżnia się 
pięć klas oznaczonych literą A i cyfrą 0 lub cyfrą rzymską (w jednym przypadku uzupełnioną literą N) - A-O, A-I, 
A-II, A-III, A-IIIN: 

- pręty zbrojeniowe klasy A-0 produkowane są ze stali gatunku St3S; stosuje się je najczęściej jako 
zbrojenie rozdzielcze (strzemiona) oraz jako zbrojenie konstrukcyjne;  

- pręty zbrojeniowe klasy A-I produkowane są ze stali St3SX i St3SY; zastosowanie prętów ze stali tej 
klasy jest takie jak prętów ze stali klasy A4); zaleca się ich stosowanie do zbrojenia elementów 
pracujących w środowisku agresywnym i konstrukcji przenoszących obciążenia dynamiczne;  

- pręty zbrojeniowe klasy A-II produkowane są ze stali 18G2, St50B, 20G2Y i mają żebrowaną (śrubowo) 
powierzchnię boczną; stosuje się je do zbrojenia konstrukcji przenoszących obciążenia dynamiczne;  

- pręty zbrojeniowe klasy A-III produkowane są ze stali 34GS; zaleca się je do powszechnego stosowania 
jako zbrojenie konstrukcyjne;  

- pręty zbrojeniowe klasy A-IIIN produkowane są ze stali 20G2VY; stosuje się je do zbrojenia elementów 
zginanych przenoszących duże obciążenia; nie wolno stosować tych prętów do zbrojenia elementów 
narażonych na obciążenia dynamiczne. 

 
Pręty ze stali klasy A-0 i A-I mają gładką powierzchnię. 
Pręty ze stali klasy A-III i A-IIIN mają żebrowaną (w jodełkę) powierzchnię boczną. 
W zależności od średnicy pręty do zbrojenia konstrukcji mogą być oferowane w kręgach lub w postaci prętów 
prostych. 
 
Znak gatunku stali niestopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej ogólnego przeznaczenia i zwykłej do 
zbrojenia betonu) składa się z liter St oraz liczby porządkowej, która określa gatunek stali w zależności od 
składu chemicznego, właściwości mechanicznych oraz technologicznych. W przypadku stali konstrukcyjnej są to 
liczby: 0, 3, 4, 5, 6, 7, a w przypadku stali zbrojeniowej 0, 3, 5, Litery po liczbie porządkowej oznaczają: 
S - przydatność do spawania (np. Stos, St3S); w przypadku stali konstrukcyjnej o określonej zawartości miedzi 
wprowadzono dodatkowe oznaczenie cu (np. StSCu), 
stal nieuspokojoną - częściowo odtlenioną (np. St3SX), 
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- stal półuspokojoną - o średnim stopniu odtlenienia (np. St3SY), b - stal do zbrojenia betonu (np. St0S-b, StSY-
b), 
V i W - stal konstrukcyjną spawalną o podwyższonych wymaganiach jakościowych (o obniżonej zawartości 
węgla oraz fosforu i siarki, np. St3V, st4W). 
Znak stali konstrukcyjnej gatunku St5, St6, St7 w przypadku określonej dodatkowo zawartości węgla, manganu  
i krzemu uzupełnia się na początku literą M (np. MSt5). 
Znaki gatunków stali konstrukcyjnych przypadku wymagania udarności uzupełnia się na końcu znakiem odmiany 
plastyczności: B, C, D lub U, M, J (np. St3SYU, St4WD). 
Znak gatunku stali niskostopowej stosowanej w budownictwie (konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości 
ogólnego przeznaczenia i zwykłej do zbrojenia betonu) składa się z liczb i liter (np. 18G2). Liczby dwucyfrowe na 
początku znaku określają przybliżoną średnią zawartość węgla w setnych procenta. 
Litery oznaczają: pierwiastki stopowce: G- mangan, V - wanad, N - nikiel, Cu - miedź, Nb - niob, S - krzem 
(jeżeli jego średnia zawartość w stali zbrojeniowej przekracza 0,5%), Y - stal półuspokojoną, b - stal do zbrojenia 
betonu. Liczba 2 po literze G oznacza średnią zawartość manganu w stali równą lub przekraczającą 1,3%. 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nic powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 
Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań, 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe, takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne jeśli mieszczą się w 
granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i 
prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
Odbiór stali na budowie: 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez wytwórcę 
stali. Atest tcn powinien zawierać:  

- nazwę wytwórcy, 
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215:1982  
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny wg analizy wytopowej,  
- masa partii,  
- numer wytopu lub numer partii,  
- rodzaj obróbki cieplnej. 

 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przewieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej wiązki 
czy kręgu. Na przywieszkach metalowych muszą znajdować się następujące informacje:  

- znak wytwórcy,  
- średnica minimalna,  
- znak stali, 
- numer wytopu lub numer partii,  
- znak obróbki cieplnej. 

Każda wiązka i krąg prętów powinny mieć oznakowanie farbą olejną. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

- na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń,  

- odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,  

- pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm 
na I m długości pręta. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem wg 
wymiarów i gatunku. 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego, o średnicy nie 
mniejszej niż 1,0 mm. 
Przy średnicach prętów zbrojeniowych większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 
Należy stosować elektrody odpowiednie do gatunku stali łączonych prętów zbrojeniowych. Podkładki 
dystansowe 
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Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy z tworzyw 
sztucznych. Podkładki dystansowe muszą, być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów. 
 
I.L.5.2 Sprzęt i transport 
Roboty związane z wykonaniem elementów betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nic gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
wymagań technicznych w zakresie BHP i przepisów planu BiOZ, zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu, tak, aby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ i ruchu drogowego, 
 
I.L.5.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnym i przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planu BiOZ. 
 
Wykonywanie zbrojenia: 
Czystość powierzchni zbrojenia: 
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy, 
kurzu i błota, 
Nie można wbudować stali zatłuszczonej smarami lub innymi środkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, 
zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody. 
Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać np. lampami 
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we właściwościach 
technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
Przygotowanie zbrojenia: 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PN-B-03264:2002, PN-B-03264:2002/Ap1 :2004. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002, PN-B-
03264:2002/Ap1 :2004. Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami, Montaż zbrojenia: 
Układ zbrojenia w konstrukcji musi umożliwiać jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. Po ułożeniu 
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczanie prętów względem siebie i względem deskowania nic może ulec zmianie. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nic należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych  
i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów oznaczonego w 
projekcie. 
Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej. 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem wiązałkowym, zgrzewać lub łączyć tzw. słupkami dystansowymi. 
Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do 12 mm, przy 
średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm. 
W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów narożnych ze 
strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane v./ deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi 
lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
Minimalna grubość otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego powinna 
wynosić co najmniej : 
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- 0,07 m - dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,055 m - dla strzemion fundamentów i podpór masywnych, 
- 0,05 m - dla prętów głównych lekkich podpór i pali, 
- 0,03 m - dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,  
- 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią wysokość w trakcie 
betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym. 
 
I.L.5.4 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi wyżej 
wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:  

- sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,  
- sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215: 1982, 
- sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H„93215: 1982,  
- sprawdzanie masy wg normy PN-II-93215: 1982 , próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1:2004 

próba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2006 
Do badania należy pobrać minimum 3 próbki z każdego kręgu lub wiązki. Próbki należy pobrać z różnych miejsc 
kręgu. Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.  
 
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczania zbrojenia. 
Usytuowanie prętów: 

- otulenie wkładek według projektu zwiększone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje się zmniejszenia 
grubości otuliny,  

- rozstaw prętów w świetle: 10 mm,  
- odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: "-10 mm,  
- długość pręta między odgięciami: +10 mm, 

Poprzeczki pod kable należy wykonać z dokładnością: +1 mm (wzajemne odległości mierzone w przekroju 
poprzecznym). Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania: 
dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadłej do zbrojenia głównego nie powinno przekraczać 3%, 
liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nic może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym pręcie, 
różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać +0,5 cm, różnice w rozstawie strzemion 
nic powinny przekraczać 2 cm. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.5.5 Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inspektora nadzoru oraz 
wpisany do Dziennika budowy, 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z dokumentacją projektową, postanowieniami 
niniejszej specyfikacji oraz zgodności z rysunkami liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu 
strzemion, wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów 
betonem. 
 
I.L.6 Roboty murowe 
 
I.L.6.1 Materiały 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
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Piasek powinien spełniać wymagania obowiązujących norm przedmiotowych: PN-EN 13139:2003, PN-EN 
13139;2003/AC;2004 a w szczególności:   

- nie zawierać domieszek organicznych,  
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

o piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,  
o piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
o piasek gruboziarnisty 1,0-2,0. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich — średnioziarnisty. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm, 
Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 413-1:2005 Cement murarski. Część l: Skład, 
wymagania i kryteria zgodności. 
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny napis, 
zawierający następujące dane: 

- nazwa wytwórni i miejscowości 
- masa worka z cementem  
- data wysyłki 
- termin trwałości cementu. 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości /atest/ wraz z wynikami badań. 
Każda partia cementu przed jej użyciem do zapraw musi uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 4130:2006 
Cement murarski -- Część 2: Metody badania. 
Wapno do zapraw spełniające wymagania normy PN-EN 459-1:2003. 
Klasa i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz z normą PN-B-
10104:2005. 
Surowce powinny mice właściwości zapewniające, że wyrób końcowy będzie zgodny z wymaganiami norm PN-
EN 998-2:2004, PN-F,N 998-2;2004/Ap1:2008. 
Dla zapraw cementowych i cementowo-wapiennych proporcje objętościowe składników cement - piasek, 
cement - wapno — piasek, są następujące:   

- zaprawa cementowo-wapienna klasy MIO I :0,5:4   
- zaprawa cementowo-wapienna klasy M5 - 1:1.'6   
- zaprawa cementowa klasy MIO - I ;0;4 
- zaprawa cementowa klasy M5 - nic podaje się. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 
25 i 35 /zgodnie z normą PN-EN 197-1:2000/ oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura 
otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 0 C. Przygotowanie zapraw do robót 
murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych mieszanek 
przygotowanych fabryczne. 
Do murów grubych stosować zaprawy cementowo — wapienne klasy 1.0 Mpa. 
Do ścianek działowych 12 cm zaprawy cementowo wapienne klasy 3.0 MPa. 
Do ścianek działowych 6,5 cm., zaprawy cementowe klasy 5.0 MPa. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej klasy zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
Właściwości stwardniałej zaprawy: 
Dla zapraw murarskich według projektu wytrzymałość na ściskanie powinna być deklarowana przez producenta, 
Producent może deklarować klasę wytrzymałości na ściskanie zgodnie z tabelą. Klasa wytrzymałości na 
ściskanie jest oznaczana literą M i następującą po niej liczbą klasy, co oznacza, że wytrzymałość na ściskanie w 
N/mrn2 jest nic mniejsza od tej liczby. 
 
Klasy zaprawy: 
Klasa Ml M2,5 MIO M15 M20 Md 
Wytrzymałość na ściskanie 1 5 10 15 20 d IN/mm21 d  
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jest wytrzymałością na ściskanie deklarowaną przez producenta większą, niż 25 N/mm2 . 
 
Gęstość zapraw murarskich lekkich nie powinna być większa niż 1 300 kg/m3 . 
Zaprawa klejowa do bloczków 
Zastosowanie: 
Zaprawa do klejenia bloczków silikatowych. Dzięki swym parametrom technicznym pozwala na przyśpieszenie 
prac murarskich na budowie, Dzięki zastąpieniu tradycyjnej spoiny w murze pozwala na zmniejszenie mostków 
termicznych, co niewątpliwie wpływa korzystnie na współczynnik przewodności cieplnej ściany. 
Przygotowanie zaprawy: 
Zawartość worka należy zmieszać z około 5,5 litrami czystej wody mieszadłem mechanicznym aż do uzyskania 
jednolitej mieszanki - następnie należy odczekać 10 minut i ponownie zmieszać zaprawę. W takiej formie 
zaprawa jest gotowa do użycia około 4 h. 
Sposób użycia: 
Zaprawę należy nanosić ząbkowaną pacą na poziomą płaszczyznę przyklejonych już bloczków, następnie należy 
ułożyć bloczek i docisnąć go tak, aby szerokość spoiny nie była większa niż 10 mm i nie zmniejsza niż 2 mm 
 
Zużycie:   Właściwości techniczne 

Grubość ściany Grubość warstwy 5 
mm 

Worek 25 kg Proporcje: 5,51 wody na 25 kg 
zaprawy 

12 cm 6 kg 4,20  Temperatura podczas prac: +5 
do 25 oc 

20 cm 9 kg 2,80 nr Czas zużycia gotowej zaprawy: 
ok. 4 godz. 

24 cm 12 kg 2,10 m2 Czas obróbki zaprawy: 10 min. 
 
I.L.6.2 Sprzęt i transport 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie  
z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie, Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący  
z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. 
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 
 
I.L.6.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planem BiOZ. 
 
Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
Materiały używane do robót murowych powinny odpowiadać warunkom technicznym i Polskim Normom oraz 
wymaganiami omówionymi w pkt. 2. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegły oraz elementy 
porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura, 
z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzki, wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej I cegły należy murować 
nic wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 
niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie. 
 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej OOC. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnic warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych /np. przez przykrycie folią lub papą/. 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 
Ściany wewnętrzne — konstrukcyjne i działowe 
Na ściany konstrukcyjne są przeznaczone elementy, które mają taką samą wytrzymałość jak te, z których 
muruje się warstwę nośną ściany zewnętrznej. Z betonu wybiera się bloczki grubości 24 cm z gładkimi lub 
profilowanymi bokami. 
Ściany działowe maja zazwyczaj grubość 12 cm i są wymurowane z bloczków o gładkich bokach. Jednak nic 
mają zbyt dobrej izolacyjności akustycznej. 

UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 

I.L.6.4 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości wykonania robót murarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przy odbiorze bloczków należy przeprowadzić na budowie: 
Sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniami i wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej. 
 
Próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  

- wymiarów i kształtu cegły,  
- liczby szczerb i pęknięć,  
- odporność na uderzenia,  
- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym ( szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
Zaprawy: 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej klasę i konsystencję w 
sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów: 
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów należy przyjmować wg poniższej tabeli: 
 

Zwichrowania i skrzywienia 
mury 

spoinowane 
mury nie spoinowane 

- na 1 m długości 3 6 
- na całej powierzchni 

Odchylenia od pionu 
10 20 

- na wysokości I m 3 6 
- na wysokości kondygnacji 6 10 
- na całej wysokości 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
20 30 

- na I m długości 1 2 
- na całej długości 15 30 
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Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 1 2 
- na całej długości 10 10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o wymiarach:  
- do 100 cm szerokość 
- wysokość +6— 3  
- ponad 100 cm szerokość   + 1

 5 10 
- wysokość  -1-10-5 

 _ł_ 15 — I O +15 —10 
 
I.L.6.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór techniczny robót murowych przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów 
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i obowiązującymi zasadami 
wiązania. 
W szczególności podlega sprawdzeniu: 
zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacją techniczną, grubość murów, wymiary otworów 
okiennych i drzwiowych, pionowość powierzchni i krawędzi, poziomość warstw cegieł, grubość spoin i ich 
wypełnienie, zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu. 
 
I.L.7 Pokrycie dachu 
 
I.L.7.1 Materiały 
Rodzaje materiałów określono w dokumentacji projektowej wykonawczej. 
Wykonawca zastosuje żwir płukany - otoczaki o granulacji 8/16mm w stanie czystym, bez domieszek frakcji 
piaskowych i cząstek organicznych. 
Wykonawca zastosuje jedynie łączniki, kleje i akcesoria montażowe produkowane, dostarczane lub zalecane 
przez dostawcę poszczególnych materiałów 
 
I.L.7.2 Sprzęt i transport 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania 
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.  
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu nie wpływającymi na jakość 
przewożonych materiałów. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 
I.L.7.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planu BiOZ. Wykonanie pokryć dachu wg 'Wytycznych producenta. 
Wykonawca przystąpi do robót pokrycia dachowego z zachowaniem możliwości zabezpieczenia robót dachowych 
i odsłoniętej konstrukcji dachu na wypadek deszczu przez jej tymczasowe pokrycie folią zabezpieczającą  
i odpowiednią plandeką tak by odprowadzić wodę deszczową poza budynek. Roboty pokrywcze papą powinny 
być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C, podczas wiatru poniżej 10m/s. Roboty 
pokrywcze blachą prowadzić przy temperaturze nie niższej niż -5°C, na podłożu bez oblodzenia i szronu. 
Podłoża zostaną przygotowane spełniając następujące wymagania: - podłoża betonowe powinny być równe, 
prześwit między łatą a podłożem powinien być mniejszy niż 5mm pomiędzy łatą kontrolną długości 3m 
przyłożoną do podłoża w kierunku prostopadłym do spadku dachu - podłoże z płyt styropianowych do pokrycia 
papą według wymagań specyfikacji. 
Wykonawca przeprowadzi wszystkie prace pokrywcze z zachowaniem wymogów podawanych przez 
poszczególnych producentów materiałów, ze zwróceniem szczególnej uwagi na usytuowanie i kształt zakładów, 
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ilość i rozmieszczenie łączników oraz inne warunki technologiczne układania materiałów. Papa przed użyciem 
powinna być przez 24 godziny przechowywana w temperaturze powyżej 18°C, a następnie rozwinięta z rolki  
i rozprostowana. Arkusze papy powinny być łączone ze sobą na zakład szerokości nie mniejszej niż 10cm 
zgodnie z kierunkiem spływu wody. Poszczególne warstwy papy powinny być przyklejone do siebie na całej 
powierzchni, z przesunięciem o ½ szerokości arkusza. Długość arkusza nie może być większa niż 8m. Koryta 
odwadniające  
i przy wpustach odwadniających należy wzmocnić pokryciem dodatkową warstwą papy na tkaninie technicznej. 
Połączenia pokrycia ze ścianami i innymi elementami pionowymi należy zabezpieczyć wodoszczelnie poprzez 
wywinięcie poszczególnych warstw na wystające elementy pionowe i zabezpieczone od góry obróbkami 
blacharskimi. Przed przystąpieniem do układania warstw pokrycia dachowego należy wykonać wszystkie roboty 
poprzedzające polegające na montażu świetlików, wywietrzników, instalacji odgromowej i elementów mocowania 
opierzeń blacharskich (osadzenie kołków lub klocków). Podłoże z płyt izolacji termicznej powinno być 
zabezpieczone przed zawilgoceniem od deszczu przez niezwłoczne ułożenie na nim warstwy papy 
samoprzylepnej. 
W ścianach attykowych powinny być wykonane uszczelnione przepusty. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.7.4 Kontrola jakości robót 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 
powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Kontrola jakości prac pokrywczych i obróbek obejmuje:  

- ocenę jakości materiałów przed montażem,  
- sprawdzenie kompletności dokumentów, 
- ocenę przygotowania podłoży, 
- ocenę prawidłowości i dokładności wykonania pokrycia i prowadzenia prac zgodnie z wytycznymi 

producentów i normami  
- sprawdzenie mocowania obróbek, jakości wykończenia i utrzymania wymaganych spadków,  
- ocenę praktyczną skuteczności pokrycia i odwodnienia dachu poprzez próby wodne. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
I.L.7.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe 
Wykonawca wykona na własny koszt terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru, 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10260:1969 Izolacje bitumiczne. Wymagania  
i badania przy odbiorze. 
Sprawdzeniu podlega: 

- sprawdzenie pokrycia dachowego (żwir)  
- sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska papy 

szerokości nic większej niż 5 cm, z tym że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia papy,  
- sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego 

przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. Dokładność 
pomiarów powinna wynosić do 2 cm. 
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I.L.8 Elewacje 
 
I.L.8.1 Materiały 
Siatka z włókna szklanego spełniająca wymagania normy PN-EN 13496:2003. 
Budowa systemu: 
Mineralna zaprawa klejowa, o wysokiej sile klejenia, stosowana do mocowania płyt termoizolacyjnych , zużycie: 
4,0 - 6,0 kg/m2 2 - Mocowanie mechaniczne (jeśli konieczne) 
Kołki wbijane lub wkręcane (wg typu podłoża); zużycie: w zależności od obliczeń statycznych - minimum 4 
szt./m2. Rozwiązanie osadzania łączników eliminujące powstawanie mostków termicznych. 
Bezcementowa zaprawa zbrojąca na bazie spoiwa akrylowego, wzmocniona mikrowłóknami, zabezpieczona 
przeciw mikroorganizmom, zużycie: 3,0 - 3,5 kg/m2 + siatka z włókna szklanego (3) o gramaturze 165 g/m2 ; 
zużycie: 1,0 mb/m2 
Tynk mineralny służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz 
budynków oraz warstw wykończeniowych w systemie ociepleń na bazie styropianu, na bazie wełny mineralnej. 
Do stosowania na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już istniejących, zarówno na podłożach 
mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze 
związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Szczególnie polecany na obiektach wymagających 
wysokiej odporności na zabrudzenia oraz w systemach wykończeniowych stosowanych na ścianach wykonanych 
z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). 
Rodzaj łączników i ich liczbę należy dobrać w zależności od stanu przegród i zaleceń producenta systemu 
dociepleń. 
Listwy metalowe powinny być wykonane ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenitycznej. W 
przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku wynosi 20mm (≥275 
g/m2. Dopuszcza się zastosowanie listew wykonanych z aluminium lub PCV. 
Do wykonania wyprawy cienkowarswowej zastosować tynk mineralny średnioziarnisty gr.2mm faktura baranek 
wg kolorystyki elewacji. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek 
wypraw elewacyjnych o wymiarach min. 40x40cm na materiale ociepleniowym który zostanie wybrany do 
wykonania dociepleń. 
 
I.L.8.2 Sprzęt i transport 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nic gwarantując zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót, 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie  
z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący  
z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu, 
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 
Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewniać bezpieczne i prawidłowe pod względem technologicznym 
wykonanie robót. 
Wymagane sprzęty: 

- myjka ciśnieniowa  
- wiertarka wolnoobrotowa - mieszadło wolnoobrotowe  
- rusztowanie robocze,  
- narzędzia ręczne.  

 
I.L.8.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planie BiOZ. 
Roboty elewacyjne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta systemu i wytycznymi projektowymi. 
Do wykonania bezspoinowego systemu ociepleń należy zastosować określony zestaw - system ociepleń. 
Niedopuszczalne jest jednoczesne stosowanie materiałów różnych systemów.  
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Wykonawca przedstawi Zamawiającemu projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniające wszystkie 
możliwe warunki w jakich będą wykonywane roboty.  
Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien sprawdzić czy przeznaczone do zastosowania materiały 
mają wymagane atesty, deklaracje zgodności z aprobatą techniczną.  
Odbiorowi podlegają wszystkie roboty zakryte. 
Sprawdzenie przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu: 

- nośności podłoża,  
- nasiąkliwości podłoża,  
- równości powierzchni,  
- czystości podłoża,  
- nośności łączników mechanicznych,  
- przyczepności zaprawy klejowej do styropianu i podłoża.  

Nośność i przyczepność zaprawy klejowej powinna być sprawdzona poprzez przyklejenie próbek styropianu  
o wymiarach 10x10cm, warstwą kleju o grubości do 1cm. Podczas próby odrywania po 72 godzinach zerwanie 
powinno nastąpić w styropianie.  
Z wymienionych czynności należy sporządzić protokół z podaniem lokalizacji punktów pomiarowych – szkic, 
danych pomiaru i opis badania z podaniem opisu zastosowanych narzędzi i urządzeń. 
Badania w czasie robót.  
W czasie prowadzenia robót należy sprawdzić:  

- przyklejenie i mocowanie mechaniczne płyt styropianowych poprzez wyrywkowe oderwanie przyklejonej 
płyty, poprzez zbadanie:  

a) równości powierzchni,  
b) układu i szerokości spoin,  
c) liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych.  

Klej powinien być nanoszony metodą pasmowo-punktową. Pasek kleju na brzegu płyty powinien mieć szerokość 
nie mniejszą niż 3cm. Na pozostałej powierzchni masę należy umieścić plackami o średnicy 8-12cm. Grubość 
warstwy klejowej nie powinna przekraczać 1cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż 40%. 
Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Płyty izolacyjne należy przyklejać na mijankę 
rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum 15cm. Nierówności 
oraz uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni.  
Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, gzymsy, obróbki attyk z płyt wodoodpornych powinny być 
montowane po wykonaniu izolacji cieplnej, a przed układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we 
wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie 
powinny być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min 4cm.  
Warstwę zbrojoną należy wykonywać po przeszlifowaniu płyt styropianowych, nie wcześniej jednak niż po 
upływie 3 dni od przyklejenia płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy, jeżeli przyklejenie zostało wykonane 
w okresie wiosenno-letnim. Warstwę zbrojoną należy wykonywać w jednej operacji, rozpoczynając od góry 
ściany. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie wtopiona w klej oraz w żadnym wypadku nie powinna leżeć 
bezpośrednio na płytach styropianowych. Pasy siatki powinny być przyklejane z zakładem wynoszącym ok.15cm. 
Styk wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien należy umieścić paski ukośne 
tkaniny zbrojącej o wymiarach min. 25 x 35 cm. 
Wykonywanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonywane nie wcześniej niż po upływie 3 dni od wykonania 
warstwy zbrojonej płyt oraz nie więcej niż po upływie 3 miesięcy. W celu uniknięcia widocznych linii styku 
płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od 
zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wyprawę tynkarską należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi – nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz.  
Wszystkie wymagania dotyczące robót powinny być zgodne z wymaganiami producenta zestawu – systemu 
dociepleń.  
Roboty związane z wykonywaniem warstwy klejowej, zbrojonej i tynkowej powinno być wykonywane  
w temperaturze od +5 do +250C o ile aprobata techniczna nie dopuszcza innych warunków zastosowania 
systemu.  
Przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić:  

- uprawnienia wykonawcy do wykonywania zaprojektowanych robót,  
- zgodność dopuszczenia wyrobów do obrotu i stosowania z dokumentami odniesienia,  
- datę ważności zastosowanych wyrobów,  
- kompletność narzędzi wykonawczych niezbędnych do wykonania prac,  
- odbiór rusztowań roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,  
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- wyposażenia ekipy w wymagane środki BHP  
Końcowy odbiór systemu – po wykonaniu warstwy tynkarskiej polega na sprawdzeniu równości, jakości nadanej 
struktury oraz barwy tynku. Odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3mm w ilości nie większej niż 3szt. na 
łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większy niż 2mm 
na 1m i nie więcej niż 30mm na całej wysokości budynku. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.8.4 Kontrola jakości robót 
Tolerancje wykonywanych tynków zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004. 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na: 

- zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót stosowanie materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie  

- przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót elewacyjnych  
- przyczepność tynku do podłoża  
- wygląd powierzchni elewacji  
- wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, "'kwity, zacieki. 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań, dotyczących 
robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:  

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami  
- naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoża,  
- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.  

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem 
do robót i w trakcie ich wykonywania.  
Przed przystąpieniem do badan przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów czy 
załączone wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że przygotowane podłoża 
nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały wymagania niniejszej ST. Do 
badań odbiorowych należny przystąpić po całkowitym zakończeniu robót. 
 
I.L.8.5 Odbiór robót 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 
być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 
jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną, 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej — nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku: 

- pionowego — nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego — nie większe niż 3 mm na I m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

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

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

Niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne  
w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym, 
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego 
do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 
 
I.L.9 Stolarka okienna i drzwiowa 
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I.L.9.1 Materiały 
Oferta winna zawierać wszystkie materiały zgodnie z dyspozycją projektową i materiały te winny być 
wbudowane wg systemu producenta kompleksowo ze wszystkimi zamkami. listwami progowymi, 
samozamykaczami. klamkami. uchwytami, innymi okuciami itp. 
Drzwi wewnętrzne drewniane płytowe, pełne lub szklone szkłem bezpiecznym, szczelne, łatwo zmywalne, 
w pomieszczeniach sanitarnych wyposażone w kratki nawiewne. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej. W 
łazienkach zastosować drzwi z zamkiem wewnętrznym.  
Ślusarka okienna z profili PVC i drzwiowa z profili PVC i aluminiowa, termoizolacyjne, szklenie zestawami dwu 
lub trójszybowymi, systemowo. Okna wyposażone w nawiewniki.  
Parapety wewnętrzne – konglomerat, drewno lub podobne o grubości min. 27mm.   
Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej i okiennej. 
Przegroda strukturalna zewnętrzna wykonana z aluminium. Profile pionowe o szerokości 52mm.  
Drzwi, okna, balustrady, pochwyty zgodnie z PW Architektury. 
Okna dwuszybowe o współczynniku przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Wszystkie okna wyposażone w 
nawiewniki. Drzwi garażowe ocieplone o współczynniku przenikania ciepła przynajmniej U=1,1 W/m2K.  
Wyroby ślusarskie powinny być wyposażone w okucia zamykające, zabezpieczające i uchwytowe zgodnie  
z dokumentacją, spełniające wymagania normy PN-B-94000:1975. 
Badania na budowie 
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację Inspektora 
nadzoru. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:  

- jakość materiałów  
- zgodność z projektem  
- zgodność z atestem wytwórni  
- jakość wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji  
- jakość powłok antykorozyjnych. 

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych w czasie transportu 
uszkodzeń potwierdza Inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
 
I.L.9.2 Sprzęt i transport 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nic gwarantując zachowania wymagań jakościowych robót i 
przepisów BHP, przepisów planu Bi()Z zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Wszystkie materiały można przewozić środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, 
przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na 
terenie realizowanego obiektu. Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
utratą stateczności, Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub 
odpowiednią normą. 
 
I.L.9.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych, mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych, zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planem BiOZ. Zasady wykonania robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić możliwość mocowania elementów do ścian oraz jakość 
dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą, tak aby nie następowało 
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy 
uszczelniającej. 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
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Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze 
nie niższej od — 15oC. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
Montaż stolarki budowlanej: 
Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów  
- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych.  
 
Montaż stolarki drzwiowej: 

- należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-EN 14351-1:2006.  
- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic,  
- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.  
- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki.  
- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą.  
- silikonowanie złączy, 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 
- osadzenie skrzydeł okiennych i drzwiowych.  
- montaż parapetów. 

Ościeżnice metalowe powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać 
żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. Przed wbudowaniem ościeżnic należy 
sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica. W przypadku 
występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, należy je oczyścić i naprawić. 
Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione w przegrodach budynku. 
Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez zawiasy. Elementy metalowe 
wbudowane należy zabezpieczyć przed przesunięciem się, aż do uzyskania wymaganej wytrzymałości na 
ściskanie, nie mniej jednak niż 5MPa. Uszczelnienie przestrzeni wokół ościeżnicy należy dostosować do 
spodziewanej rozszerzalności elementu metalowego. 
Ościeżnice drzwiowe metalowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie ich 
murowania. 
Przy osadzaniu ościeżnic stalowych w czasie murowania ścianki należy dokładnie podeprzeć, a po wypionowaniu 
stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób. Ustawione ościeżnice powinny być zabezpieczone 
przez podklinowanie i skośne podparcie zastrzałami. Kotwy ościeżnic należy odgiąć do poziomego położenia tak. 
aby umieszczone w gnieździe lub szczelinie można było je obmurować lub osadzić. 
Kotwy powinny być dodatkowo zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Kotwy w ościeżnicach powinny być tak 
umieszczone, aby ich odstęp od progu i nadproża nie był większy niż 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 
800 mm. Ustawienie ościeżnicy w wysokości otworu należy dokonać z uwzględnieniem głębokości wpuszczenia 
ościeżnicy poniżej poziomu podłogi. 
Między powierzchnią profili ościeżnic a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową, należy pozostawić 
szczelinę ok. 5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą. Podczas 
obmurowywania należy sprawdzić położenie ościeżnicy, czy nie odchyliła się od pionu, aby móc zawczasu 
poprawić ustawienie i usunąć wszystkie zbędne wycinki zaprawy murarskiej jeszcze nic stężonej. Końcową fazę 
osadzania ościeżnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listwy progowej. 
W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy 'wstawić stolarkę na 
podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy 
otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. Szczelina 
pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
Osadzenie parapetów wewnętrznych:  
Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna, Należy wykuć w pionowych 
powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów o większym wysięgu należy 
osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nic większe niż 1,0m. 
Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na 
piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów mające styk z ramą okienną 
i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. 
Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
Uwaga ! Przy stolarce drzwiowej należy wykonać ościeżnice drewniane regulowane  
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Montaż ślusarki: 
Przed przystąpieniem do montażu ślusarki należy sprawdzić  

- rodzaje i wymiary przekrojów składanych elementów wymiary gotowe 
- prawidłowość wykonanych połączeń  
- powłoki malarskie 

Przy montażu ślusarki należy przestrzegać zasad podanych w normie BN- 8841-11:1965 Roboty ślusarskie 
budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. : 

- sprawdzenie miejsc mocowania ślusarki  
- sprawdzenie wymiarów na budowie  
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  
- wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia 
- wykonanie otworów kotwiących  
- montaż i kotwienie ślusarki 
- naprawy drobnych uszkodzeń powłoki 
- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażowych. 

Konstrukcję ślusarską należy wykonać w wyspecjalizowanej wytwórni dysponującej wykwalifikowanymi 
pracownikami i odpowiednim oprzyrządowaniem. Przy pracach spawalniczych pracownicy muszą posiadać 
wymagane przepisami uprawnienia. Konstrukcje ślusarskie powinny być zabezpieczone w wytwórni powłoką 
antykorozyjną i pomalowane proszkowo. 
Montaż konstrukcji należy przeprowadzać w sposób zapewniający stateczność poszczególnych elementów  
i całości w każdej fazie. Przy montażu należy zwrócić uwagę na kolejność montażu zapewniającą nie 
uszkadzanie elementów składowych. Wszystkie roboty montażowe powinny być przeprowadzone przez 
wykwalifikowanych pracowników. 
Kotwienie nie może być wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub 
rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu. 
Śruby kotwiące nie mogą być widoczne na zewnątrz elementu i nie mogą być dostępne do odkręcenia dla osób 
postronnych. 
Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.9.4 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót ślusarskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją projektową 
oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
Badanie materiałów 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o 
jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi. 
Badanie gotowych elementów 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  

- wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- połączeń konstrukcyjnych,  
- prawidłowego działania części ruchomych. 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 

- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, stan i wygląd wbudowanych elementów oraz 

ich zgodność z dokumentacją. 
Stolarka budowlana: 
Częstotliwość oraz zakres badań stolarki aluminiowej i stalowej powinien być zgodny z PN-EN 14351-1:2006.  
W szczególności powinna być oceniane: 

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana. 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych. 
- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć,  
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- pion i poziom zamontowanej stolarki,  
- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na I m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy, Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m.  
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie od działań 
kontrolnych Inspektora nadzoru. Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej 
jakości. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. Zasady 
prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-EN 14351-1:2006. 
Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wytycznymi producenta okien  
i drzwi. 
 
I.L.9.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Odbiór robót 
Odbiór materiałów na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 

- znak wytwórcy  
- profil 
- gatunek stali, aluminium i miedzi  
- numer wyrobu lub partii  
- znak obróbki cieplnej. 

Odbiór robót obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2 oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 
Należy go wykonać przed i po wbudowaniu i wykończeniu 
elementów ślusarskich. Przed wbudowaniem należy sprawdzić: 

- wymiary elementów i ich części składowych  
- wymiary gotowego elementu i jego kształt  
- prawidłowość wykonania połączeń ( przekroje, długość, rozmieszczenie spawów, śrub) oraz rozstaw 

otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych 
-  wielkość luzów pomiędzy ruchomymi elementami składowymi  
- dotrzymanie dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, kątach i płaszczyznach  
- oczyszczenie wyrobu z rdzy, brudu i innych zanieczyszczeń  
- zabezpieczenie wyrobu przed korozją  
- zgodność z dokumentacją techniczną.  

 
Po wbudowaniu i wykończeniu elementów ślusarskich należy sprawdzić: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej  
- dokładność uszczelnienia między profilami lub profilem, a podstawą 
- prawidłowość działania elementów ruchomych  
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

Do oceny wartości technicznej danego elementu ślusarskiego należy przedłożyć następujące wyniki: 
- badanie materiałów użytych do wykonania wyrobu ("Zaświadczenie o jakości") wystawione przez 

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

- badanie gotowego wyrobu (przy odbiorze każdej partii elementów) tj. sprawdzenie, wymiarów, 
wykończenia powierzchni,  

- zabezpieczenia antykorozyjnego - makroskopowo, przez pomiar grubości powłoki i jej szczelność ( na 
powłoce niedopuszczalne są pęcherze, odpryski, łuszczenia lub pęknięcia)  

- rodzajów, liczby i wielkości okuć oraz ich zamocowania i działania połączeń konstrukcyjnych. 
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Z w/w sprawdzeń należy sporządzić protokół odbioru, Y,' którym powinna być podana ocena jakości 
wykonanego wyrobu prawidłowość osadzania i zamocowania wyrobów. 
Do odbioru jakości wbudowania należy przedłożyć powykonawczą dokumentację techniczną danego rodzaju 
robót i wyniki sprawdzeń gotowych elementów. 
W trakcie odbioru robót należy sprawdzić: 

- zachowanie równoległości, pionowości i spoziomowania  
- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposób osadzenia elementów  
- uszczelnienie przestrzeni między podstawami i wbudowanymi elementami pod względem cieplnym i 

przed przenikaniem wody opadowej  
- stan i wygląd wykończenia wbudowanych elementów za zgodność z dokumentacją i warunkami 

technicznymi wykonania  
- prawidłowość działania części ruchomych elementu  
- szczelność wbudowanego elementu na infiltrację powietrza i przenikanie wody opadowej przez element. 

Obróbki blacharskie: 
- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych,  
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  
- sprawdzenie szczelności połączeń. 

Odbiór stolarki budowlanej: 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-EN 14351-1:2006. 
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną, 
- rodzaj zastosowanych materiałów,  
- prawidłowość montażu,  
- pion i poziom zamontowanej stolarki,  
- pion i poziom zamontowanego parapetu. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na I m wysokości, jednak nie 
więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie 
może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nic powinny być większe niż: 

- I mm przy długości przekątnej do I m. 
- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 
- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. Instrukcje 

 
I.L.10 Balustrady zewnętrzne 
 
I.L.10.1 Materiały 
Do wykonania elementów ślusarki metalowej należy stosować powszechnie produkowane materiały stalowe 
odpowiadające normom przedmiotowym. Do łączenia poszczególnych elementów oraz wyrobów ślusarki należy 
stosować:  
- nity, wkręty, śruby i nakrętki, które odpowiadają wymaganiom normy. 
Balustrady ze stali nierdzewnej. Wysokość balustrady 1,10m. Balustrady mocowane są za pomocą śrub do ścian 
pionowych miejscach do ścian balkonu na płytce dystansowej za pomocą śrub 4 sztuk M8, uszczelnić miejsce 
montażu. 
 
I.L.10.2 Sprzęt i transport 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować sprawne technicznie środki transportu. 
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie 
ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych ostrych elementów mogących 
uszkodzić barierki.  
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 
spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
I.L.10.3 Wykonanie robót 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:  
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- możliwość mocowania elementów do ścian i innych elementów konstrukcyjnych budynku;  
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  

Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcją 
zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.  
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.  
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków 
wstrzeliwanych. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.10.4 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz warunkami technicznymi. 
Roboty podlegają odbiorowi ostatecznemu. 
 
I.L.10.5 Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST "Część ogólna".  
Podczas odbioru należy zwrócić uwagę na zgodność wykonania elementów z dokumentacją projektową.  
Dla poszczególnych typów robót należy kierować się wskazówkami wg Warunków Technicznych Wykonania  
i Odbioru robót Budowlano-Montażowych, instrukcjami producentów oraz kartami technicznymi produktów .  
Odbiór elementów ślusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.  
Przy odbiorze elementów ślusarsko, kowalskich przed ich wbudowaniem powinny być sprawdzone następujące 
cechy:  
- wymiary elementów i ich części składowych;  

- wymiary gotowego elementu i jego kształt;  
- zgodność elementów nowych z elementami odwzorowywanymi  
- prawidłowość wykonanych połączeń (przekroje, długość i rozmieszczenie spawów, śrub itp.) oraz 

rozstaw otworów na śruby, średnice otworów oraz sprawność działania części ruchomych;  
- wielkość luzów miedzy ruchomymi elementami składowymi; dotrzymywanie dopuszczalnych odchyłek  
w wymiarach, kątach i płaszczyznach;  

- czyszczenie wyrobu ze rdzy, brudu, zaoliwień i innych zanieczyszczeń;  
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja;  
- zgodność z dokumentacja techniczna.  

Odbiór elementów po wbudowaniu  
Przy odbiorze elementów ślusarsko - kowalskich wbudowanych powinny być sprawdzone:  

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej;  
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających; 

 
I.L.11 Izolacje 
 
I.L.11.1 Materiały 
Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do których 
zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. Lepiki i kleje nie 
powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 
badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 
Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany w normach 
państwowych i świadectwach ITB. 
 
I.L.11.2 Sprzęt i transport 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru, Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót, przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikować i niedopuszczone do robót. 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie  
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z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu 
 
I.L.11.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planem BiOZ. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.11.4 Kontrola jakości robót 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie  
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie 
mogą być dopuszczone do stosowania, 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku 
zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej, 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm, 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym), 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 
 
I.L.11.5 Odbiór robót 
Roboty objęte specyfikacją podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w 
czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty 
poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem nadzoru. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
 
Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić następujące dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  
- dziennik budowy,  
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. Roboty podlegają zasadom 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
I.L.12 Obróbki blacharskie 
 
I.L.12.1 Materiały 
Wymagania dotyczące materiałów stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione  
w dokumentacji projektowej. 
 
I.L.12.2 Sprzęt i transport 
Wymagania dotyczące materiałów stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione  
w dokumentacji projektowej. 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BHP, przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
I.L.12.3 Wykonanie robót 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci  
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Roboty blacharskie z blachy stalowej tytanowo - ocynkowanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz  
w temperaturze nie niższej od —15 0 C. 
Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.12.4 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania  
z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji oraz zgodnie z normą PN-B-10245:1961 Roboty 
blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń  
o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami 
państwowymi, 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie:  

- wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- połączeń konstrukcyjnych, 

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
 
I.L.12.5 Odbiór robót 
Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:  

- sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
- sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian,  
- sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
- sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

Rury spustowe mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 
 
I.L.13 Roboty tynkarskie 
 
Ścianki działowe i stropy wykończone tynkiem wewnętrznym gipsowym nakładanym mechanicznie  
i wykończonym gładzią. 
Piony wentylacyjne obudowane cegłą silikatową na zaprawie cementowo-wapiennej klasy MIO gr,6,5cm. Całość 
wykończona od zewnątrz tynkiem wewnętrznym gipsowym nakładanym mechanicznie wykończone gładzią. 
Dodatkowo szachty instalacyjne (licznikowe) wytynkowane od wewnątrz tynkiem wewnętrznym gipsowym 
nakładanym mechanicznie i wykończonym gładzią. 
Wykończenia ścian w łazienkach — do poziomu sufitu płytki ceramiczne glazurowane kolor jasny, 
Wykończenie ścian w magazynku i zapleczu sali spotkań – na wysokości 70 cm od podłogi wykonać opaskę z 
płytek ceramicznych (fartuch) o wysokości 80cm od poziomu 0,7m do poziomu 1,5m. 
Ściany parteru – tynk gipsowy. 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w dokumentacji 
projektowej, 
 
I.L.13.1 Materiały 
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. 
Piasek (PN-EN 13139:2003): 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:  
– nie zawierać domieszek organicznych,  
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 
0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty.  
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 



  60 
 

Średnia grubość tynku - 10 mm (minimum 8 mm) Maksymalna grubość tynku nakładanego w jednej warstwie 
na ścianie - 30 mm Maksymalna grubość tynku na stropach nie może przekraczać 15 mm Czas obróbki: 240 
±30 minut (w zależności od czasu i warunków składowania, temperatury oraz wilgotności pomieszczenia) Ciężar 
nasypowy - ok. 740 kg/m3 Ciężar objętościowy - 800 kg/m3 Przyczepność do podłoża - nie mniej niż 0,3 MPa 
Wytrzymałość na zginanie - więcej niż 1,0 MPa Wytrzymałość na ściskanie - więcej niż 2,5 MPa Temperatura 
podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC 
Tynk cienkowarstwowy z zaprawy gipsowej wg wytycznych w PN-B-10 I 06: 1997.  
Opakowania dla gipsu szpachlowanego określają sposób przygotowania mieszanki szpachlowej. 
Zaprawy tynkarskie spełniające wymagania norm: PN-EN 998-1 998-1 :2004/AC:2006. 
 
I.L.13.2 Sprzęt i transport 
Wszystkie materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi przez Wykonawcę, nie 
wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiał należy transportować zgodnie  
z wytycznymi producenta materiałów w tym względzie. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym oraz w sposób nie kolidujący  
z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. 
Wszystkie przewożone materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zamoknięciem. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta.  
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoży – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do mycia 
hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,  
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, naczynia i wiertarki 
z mieszadłem wolnoobrotowym,  
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.  
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują  
niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla  
środowiska. 
Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08.  
- Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 
suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem.  
– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.  
– przewóz kruszyw może się odbywać dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 
zawilgoceniem. W/w zasad należy przestrzegać przy załadunku i wyładunku. 
 
I.L.13.3 Wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty instalacyjne 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5 C i 
pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0 C.W niższych temperaturach można wykonywać 
tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Zaleca się chronić świeżo wykonane 
tynki  
w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich 
temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia tj. w ciągu 1 tygodnia zwilżane 
wodą. 
 
Tynki gipsowe: 
Układanie różnego rodzaju tynków składa się z kilku faz: 
Wyznaczenia powierzchni tynku. Do tego celu używa się pionu, sznura i gwoździ, które wbija się co 1,5 m wzdłuż 
długości i wysokości ściany. Dookoła wbitych gwoździ wykonuje się placki z zaprawy i wygładza je równo  
z główką gwoździ. Następnie między plackami narzuca się pasy z zaprawy i ściąga je równo z powierzchnią 
placków. Pasy te spełniają rolę prowadnic przy narzucaniu i wyrównaniu warstwy tynku. Zamiast pasów 
prowadzących można używać prowadnice drewniane lub stalowe. 
Wykonania obrzutki. Obrzutkę wykonuje się z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubości nieprzekraczającej 3÷4 mm na 
ścianach i 4 mm na suficie. Konsystencja zaprawy cementowej lub półcementowej obrzutki powinna wynosić 
10÷12 cm zanurzenia stożka.  
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Wykonania narzutu. Narzut stanowi druga warstwę tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki  
i skropieniu jej wodą. Grubość narzutu powinna wynosić 8÷15 mm, a gęstość zaprawy nie powinna przekraczać 9 
cm zanurzenia stożka. Po naniesieniu narzutu następuje równanie go za pomocą łaty. Narzut w narożach 
wykonuje się za pomocą pac w kształcie kątownika.  
Wykonania gładzi. Gładź wykonuje się z rzadkiej zaprawy z drobnym piaskiem odsianym przez sito o prześwicie 
oczek 0,25÷0,5 mm. Zaprawa powinna być bardziej tłusta niż do narzutu i mieć grubość 1÷3 mm. Zaprawę 
narzuca się ręcznie i rozprowadza pacą. Po stężeniu gładzi zaciera się ją packą drewnianą, stalową lub z filcem, 
zależnie od rodzaju wykończenia tynku. W czasie zacierania należy zwilżyć tynk, skrapiając go wodą za pomocą 
pędzla.  
W przypadku tynków kat. II narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro, w przypadku tynków 
kat. III - na gładko. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę. W czasie wysychania  
i dojrzewania ułożonego tynku należy zapewnić odpowiednią, swobodną cyrkulację powietrza. W pomieszczeniach 
wytynkowanych należy zapewnić temperaturę powyżej 5oc; Po wyschnięciu tynku, przynajmniej po 14 dniach  
(w zależności od warunków pogodowych) można powierzchnię tynku poddać dalszej obróbce: malować, 
tapetować, okładać różnymi okładzinami ceramicznymi, kamiennymi, itp.; Zawsze jednak należy pamiętać, że 
powierzchnia tynku powinna być zagruntowana odpowiednim środkiem (najlepiej - polecanym przez producenta 
tynku) przed przystąpieniem do dalszej obróbki. 
Gładź gipsowa jednowarstwowa. Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię 
tynku wyszpachlować jednokrotnie szpachlówką gipsową. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży 
gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży . 8%. W przypadku wyrównania 
odchyłek starych tynków większych od normowych należy pogrubić miejscowo gładź szpachlową , stosując 
zasadę,  
że maksymalna grubość gładzi gipsowej , nie może przekroczyć 10 mm. Pogrubienie gładzi musi być uzgodnione 
z Zamawiającym  
 
Wykonanie mechaniczne tynków:  
Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przygotowanym podłożu jest 
następująca:  
a) wyznaczenie lica powierzchni tynku,  
b) mechaniczne wykonanie obrzutki,  
c) mechaniczne wykonanie narzutów,  
d) mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem,  
e) ręczne wykańczanie tynków, tj. wykonanie ościeży itp.  
Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po dostarczeniu na budowę nowej partii składników 
lub przy zmianie wilgotności dostarczonych składników. 
Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika powinien wynosić nie 
mniej niż 2 minuty.  
Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem  
tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia poślizgu zaprawy. 
Końcówkę tynkarską, należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo - posuwistym, zachowując optymalna 
odległość końcówki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:  
a) nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 40 cm, przy średnicy dyszy 13÷14 mm ok. 30 
cm,  
b) nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11÷12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 – 14 mm ok. 18cm.  
Narzut należy ściągać pacą drewnianą. Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać 
pasmami, przy czym przerwy między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się 
przerwy między pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm.  
 
Prace wykończeniowe: 
Tynki gipsowe schną, w zależności od pogody, od 7 do 14 dni. W czasie ich wysychania w  
pomieszczeniach nalewy zapewnić odpowiednią wentylację, ale trzeba unikać przeciągów i  
bezpośredniego nasłonecznienia.  
Aby można było tynki malować, ich wilgotność nie może przekraczać 1%. Do malowania można stosować farby 
klejowe, emulsyjne, olejne, tapety natryskowe. Nie zaleca się natomiast malowania tych tynków farbami 
wapiennymi.  
Tynki gipsowe, na które będzie nakładana glazura, zaciera się bez ostatecznego wygładzania.  
Przed nałożeniem płytek należy zagruntować tynk. 
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UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.13.4 Kontrola jakości robót 
Tolerancje wykonywanych tynków zgodnie z normą PN-EN 998-1:2004. 
W trakcie wykonywania robót tynkarskich należy zwrócić uwagę w szczególności na : 
zgodność z projektem budowlanym oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót stosowanie materiałów 
dopuszczonych do stosowania w budownictwie przestrzeganie ogólnych zasad wykonania robót tynkarskich 
przygotowanie podłoży przyczepność tynku do podłoża mrozoodporność tynków grubość tynków wygląd 
powierzchni otynkowanych wady i uszkodzenia powierzchni tynku np. nierówności, wypryski, spęcznienia, 
wykwity, zacieki prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi tynków wykończenie tynków na stykach i 
przy szczelinach dylatacyjnych wykończenie nadproży i obrzeży tynków grubość tynków pocienionych nic 
powinna być mniejsza niż 2mm i większa niż 8 mm od normatywnej. 
 
I.L.13.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Uksztaltowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne  
z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej — nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni  
i krawędzi od kierunku: 

- pionowego — nie większe niż 2 mm na I m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,  
- poziomego — nie większe niż 3 mm na I m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

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

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

Niedopuszczalne są pęcherzyki powietrza na powierzchni tynku, a wszelkie nierówności nie mogą być widoczne  
w normalnym oświetleniu. Nie dopuszcza się oceniania tynku w świetle smugowym. 
Przy naprawie powierzchni tynku stwardniałego i całkowicie wyschniętego można użyć materiału naprawczego 
do zacierania, lecz pod warunkiem nakładania go na całej powierzchni. 
 
I.L.14 Roboty malarskie 
 
I.L.14.1 Materiały 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie I części ciasta 
wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. Wapno budowlane godne 
z wymogami normy PN-EN 459-1:2003. 
W zależności od rodzaju farby należy stosować:  

- wodę — do farb wapiennych, akrylowych. 
- terpentynę i benzynę — do farb i emalii olejnych  
- inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 
producenta oraz z zakresom ich stosowania. 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2007 r. (Dz. U. 2007 nr 11 poz. 71 i 72)  
w sprawie wymagań dotyczących ograniczenia emisji lotnych związków organicznych powstających w wyniku 
wykorzystywania rozpuszczalników organicznych w niektórych farbach i lakierach oraz w preparatach do 
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odnawiania pojazdów, farby przeznaczone dla budownictwa zostały oznaczone kategorią A, Podstawą prawną 
wydania niniejszego rozporządzenia jest art. 169 ust, I Ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U,2001 nr 62 poz. 
627, z późn. zm.). 
Rozporządzenie dotyczy określonej grupy produktów tj. farb i lakierów, przeznaczonych do malowania budynków, 
ich elementów wykończeniowych, wyposażeniowych oraz związanych z budynkami i tymi elementami 
konstrukcji, stosowanych dla dekoracji, funkcjonalności i ochrony, z wyłączeniem farb, lakierów w aerozolu, 
Wyłączeniu spod wymagań tego rozporządzenia podlegają także wyroby używane wyłącznie w instalacjach, w 
których stosuje się przepisy w sprawie standardów emisyjnych. 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym pokostem 1:1 
(pokost: benzyna lakiernicza). 

- Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 
stosowane w postaci roztworu wodnego 3— 

- Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nic zaleca się 
gruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nic podaje inaczej, na 
chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 
I :3—5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

Środki gruntujące niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw ITB dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz atestów higienicznych dopuszczających wyrób 
do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
Do naprawy i wygładzania podłoża mogą być stosowane plastyczne masy tynkarskie, odpowiednio 
przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio 
do rodzaju podłoża. Szpachlówki gipsowe powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13279-1:2007 lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Do wykonywania powłok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wyłącznie 
systemowych zestawów malarskich zgodnych z dokumentacją projektową i posiadających aprobatę techniczną 
ITB do tego typu zastosowań. 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji stalowych w postaci 
powłok malarskich są:  

- Materiały do przygotowania powierzchni 
- Materiały do przygotowania powierzchni powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach 

technicznych stosowanych zestawów malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 
PN-EN ISO 8504-2:2002, PN-EN ISO 11124-1:2000 oraz PN-EN ISO 11126-1:2001. 

Materiały malarskie powinny odpowiadać zaleceniom podanym w kartach technicznych stosowanych zestawów 
malarskich oraz być zgodne z normami: PN-EN ISO 12944-1:2001, PN-EN ISO 12944-5:2001. 
Zestaw malarski do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowych powinien odpowiadać wymaganiom 
dokumentacji projektowej oraz 
niniejszej STB. 
Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej przewidziano malowanie farbami:  farbą podkładową epoksydową 
dwuskładnikową - grub. 30 gm  farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 
gm. 
Farby powinny być pakowane i przechowywane zgodnie z kartami technologicznymi przyjętych zestawów 
malarskich. 
Przy doborze gotowych materiałów podkładowych i gruntujących uwzględniać zalecenia producentów odnoszące 
się do ich kompatybilności. 
Dla wszystkich zastosowanych materiałów wymagane aprobaty ITB oraz atesty higieniczne dopuszczające 
materiały do stosowania w obiektach służby zdrowia. 
 
I.L.14.2 Sprzęt i transport 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego zalecanego przez producenta wybranego przez Wykonawcę, 
gwarantującego poprawne wykonanie robót. Zastosowany sprzęt winien spełniać wszystkie wymagania BHP. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót, 
przepisów BHP oraz przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt.4. Załadunek, transport  
i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym 
oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie obiektu. 
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I.L.14.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz planem BiOZ. 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nic powinna być niższa niż +8 0C. W okresie zimowym 
pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8 0 C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni 
nie może spaść poniżej +1 oc. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na 

stropach i tynkach. 
Przygotowanie podłoży: 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez wypełnienie ubytków 
zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, 
nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-
wapienną. 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1 
: 1996, dla danego typu farby podkładowej. 
Podłoże pod farby emulsyjne powinno być mocne, suche, bez kurzu i zatłuszczeń. 
Świeże tynki cementowo-wapienne mogą być malowane po 3-4 tygodniach sezonowania, gipsowe po 2 
tygodniach, tzw. „suche tynki” po wyschnięciu, przeszlifowaniu i odpyleniu. Szorstki tynk wapienno-cementowy 
zaleca się wygładzić szpachlówką . 
Nowe, trwałe lub o bardzo intensywnym kolorze powłoki zaleca się pomalować emulsją podkładową gruntującą. 
Stare powłoki farb klejowych należy usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących, aż do 
odsłonięcia tynku. 
Stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża należy usunąć, jeśli się mocno trzymają przemyć 
wodą z dodatkiem detergentów. 
Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia. 
Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu 
dłonią) zaleca się pomalować preparatem gruntująco-wzmacniającym kompatybilnym ze środkiem gruntującym i 
farbą nawierzchniową. Właściwie zagruntowane podłoże powinno być matowe miejsca zagrzybione, pokryte 
pleśnią, należy oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie  
o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów 
Nierówności i spękania podłoża należy wyrównać gotową masą szpachlową lub w przypadku większych 
nierówności sypką masą szpachlową. 
 
Gruntowanie: 

- przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
- przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego rodzaju  

z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3—5, 
- przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
- przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 

podkładowe. 
- przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową, 

 
Wykonywanie powłok malarskich: 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych odcieniach. 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
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Prowadzenie robót malarskich: 
Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu tynków. 
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze powyżej +5 0C lecz poniżej +25 0 C, Wilgotność 
podłoża nic powinna przekraczać 4%, W pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią ich 
wentylację. 
Pierwsze malowanie należy wykonać po zakończeniu robót tynkarskich po wykonaniu podłoży pod wykładziny 
sufitowe, ścienne i podłogowe, po całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki. Elementy , które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, należy zabezpieczyć i osłonić. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która winna zawierać informacje  
o ewentualnym środku gruntującym i przypadkach, kiedy należy go stosować,  

- sposób przygotowania farby,  
- sposób nakładania farby,  
- krotność nakładania farby oraz jej zużycie,  
- czas między nakładaniem kolejnych warstw,  
- różne dodatkowe zalecenia producenta. 

W celu uzyskania dobrego krycia należy nałożyć minimum dwie warstwy farby w odstępach czasowych 
zgodnych z instrukcją producenta. 
 
Wykonanie powłok malarskich: 
Przed malowaniem farbę należy dokładnie wymieszać. W celu uzyskania lepszego krycia zaleca się gruntowanie 
podłoża farbą gruntującą zalecaną przez producenta farby nawierzchniowej, w kolorze zbliżonym do wybranego 
koloru nawierzchniowego. Farba nie wymaga rozcieńczania. Farbę należy nakładać pędzlem, wałkiem lub 
natryskiem l- lub 2-krotnie. Między nakładaniem kolejnych warstw należy zachować co najmniej 4-godzinny 
odstęp czasu. 
Przy malowaniu farbami kolorowymi należy przestrzegać następujących zasad: 

- aby uniknąć różnic w odcieniach należy upewnić się, czy została przygotowana odpowiednia 
ilość farby z jednej partii produkcyjnej 

- bezpośrednio przed malowaniem należy wymieszać farbę z różnych opakowań  
- jedno pomieszczenie malować tylko jedną techniką malarską  
- przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, 

lecz pomalować całą ścianę. 
Prace malarskie prowadzić w temperaturze od +5 0C do +25 0C. 
Pomieszczenia zamknięte, po zastosowaniu farby, należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym czasie nadają się 
do użytkowania, rozcieńczalnik/mycie narzędzi: woda. 
 
Zabezpieczenie konstrukcji stalowych: 
Roboty obejmują wszystkie czynności przy pokrywaniu powłokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmują: 

- przygotowanie powierzchni do malowania 
- nanoszenie podkładu gruntującego 
- malowanie nawierzchniowe 

Określenia podstawowe w niniejszej STB są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 
zdefiniowanymi poniżej: 
Aklimatyzacja powłoki — stabilizacja powłoki malarskiej w określonych warunkach temperatury i wilgotności 
powietrza. 
Czas przydatności wyrobu do stosowania — czas, w którym wyrób lakierowy po zmieszaniu składników nadaje 
się do nanoszenia na podłoże. 
Farba — wyrób lakierowy pigmentowy, tworzący powłokę kryjącą, która spełnia przede wszystkim funkcję 
ochronną. 
Farba do gruntowania — farba wytwarzająca powłoki gruntowe wykazujące zdolność zapobiegania korozji metali, 
dzięki zawartości w powłoce składników hamujących procesy korozji podłoża, 
Lepkość umowna — czas wypływu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o średnicy otworu 
wypływowego 4 mm . 
Malowanie nawierzchniowe — warstwy farby nałożone na podkład gruntujący w celu uszczelnienia i 
uodpornienia na występujące w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne. 
Punkt rosy — temperatura, przy której na powierzchni przedmiotu pojawiają się kropelki wody wskutek 
kondensacji pary wodnej zawartej w powietrzu w wyniku wypromieniowania ciepła przez podłoże lub wskutek 
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napływu ciepłego, wilgotnego powietrza na chłodniejsze podłoże. Do zabezpieczenia konstrukcji stalowej 
przewidziano malowanie farbami:  

- farbą podkładową epoksydową dwuskładnikową grub. 30 Itm  
- farbą nawierzchniową poliuretanową dwuskładnikową - 2 warstwy grub. 30 gm 

Warstwy farby podkładowej oraz jedną warstwę farby nawierzchniowej należy wykonać u wytwórcy konstrukcji 
stalowych, natomiast drugą warstwę farby nawierzchniowej należy nałożyć po zakończeniu montażu konstrukcji 
stalowej. 
Roboty wykonać zgodnie z PN-B-01806: 1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie -- Ogólne zasady 
użytkowania konserwacji i napraw. 
Sprzęt do czyszczenia konstrukcji: 
Czyszczenie konstrukcji należy przeprowadzić mechanicznie urządzeniami o działaniu strumieniowo-ściernych, 
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru do uzyskania stopnia czystości SA 2 1/2 (wg PN-EN ISO 8501-
1:2008). 
Sprzęt do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewnić strumień 
od oliwionego i suchego powietrza. 
Sprzęt do malowania: 
Nakładanie farb wykonywać metodą natryskową bez powietrzna przy użyciu sprzętu mechanicznego 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Prawidłowe ustawienie parametrów malowania natryskowego (średnica dyszy, gęstość materiału, ciśnienie) 
należy przeprowadzać na próbnych powierzchniach i uzyskać akceptację Inspektora nadzoru, Zaleca się 
stosowanie do natrysku bezpowietrznego dysz 0,017 — 0,021. Nie stosować nanoszenia za pomocą pędzla. 
Używać go można tylko do wykonania napraw i pomalowania bardzo małych powierzchni, Wykonywanie robót: 
Powierzchnie przewidziane do malowania należy oczyścić. Oczyszczenie polega na usunięciu z powierzchni 
stalowych zanieczyszczeń w postaci zgorzeliny, rdzy, tłuszczów i smarów, kurzu i pyłu, wilgoci i resztek procesu 
spawania, 
Podstawową czynnością jest usunięcie zgorzeliny i rdzy, co należy wykonać przy pomocy metody strumieniowo-
ściernej (piaskowanie lub śrutowanie). Powierzchnie należy czyścić do drugiego stopnia czystości. Ocena stopnia 
czystości wg PN-EN ISO 8501-1:2008. Sposób czyszczenia pozostawia się w gestii wykonawcy - musi on 
jednak gwarantować uzyskanie wymaganego stopnia czystości i być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Inspektor nadzoru ma prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrażenia zgody na nanoszenie 
powłoki malarskiej. Chropowatość powierzchni nie powinna przekraczać Rz 25-27 gm. 
Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie dwuwarstwowego zestawu malarskiego należy wykonać  
w wytwórni, natomiast trzecią warstwę nanieść po zakończeniu montażu konstrukcji. 
Po zakończeniu montażu zachodzi konieczność wykonania tych prac na stykach montażowych i miejscach 
uszkodzeń czasie transportu i montażu. 
Temperatura otoczenia w czasie wykonywania robót powinna mieścić się w granicach od +5 0C do +25 0C i być 
0 3 stopnic wyższa od temperatury punktu rosy. 
Wilgotność względna powietrza w czasie wykonywania robót powinna być nie większa niż 80%. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.14.4 Kontrola jakości robót 
Podłoże: 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu powierzchni,  
- sprawdzenie wsiąkliwości,  
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 
Roboty malarskie: 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 
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Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 0C przy wilgotności powietrza 
mniejszej od 65%.  
Badania powinny obejmować:  

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,  
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,  
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie 

elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
 
I.L.14.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę (10 odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. 
Roboty podlegają warunkom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu.  
 
Odbiór podłoża: 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, posiadające drobne 
uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót 
tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoża 
przed gruntowaniem oczyścić. 
Odbiór robót malarskich: 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk 
lub grudek nic roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów 
powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok  
o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki 

przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika budowy. 
Przyjmuje się. że złożona oferta obejmuje wszystkie prace malarskie wykonane na obiekcie, ti. docelowe 
pomalowanie wszystkich konstrukcji stalowych, pomalowanie ścian, sufitów. 
 
I.L.15 Podłogi i posadzki 
 
I.L.15.1 Materiały 
W projekcie proponuje się posadzki: 
- Terakota lub płytki gresowe; właściwości przeciwpoślizgowe R9, nasiąkliwość <3%, klasa ścieralności 
przynajmniej 4, na schodach zewnętrznych płytki mrozoodporne ,właściwości przeciwpoślizgowe przynajmniej 
R11, nasiąkliwość 0,5-3%,  
- Panele – klasa AC4, grubość 8mm 
- Wylewka betonowa; klasa ścieralności przynajmniej 4, właściwości antypoślizgowe min. R11 
- Posadzki wylewane w garażu o klasie ścieralności 4 i antypoślizgowej min. R11 oraz nasiąkliwość <3% 
- Opaska wokół budynku – szerokość min. 50cm wydzielona obrzeżem chodnikowym ułożona ze spadkiem 5% 
od budynku na podsypce piaskowej z płytek betonowych lub kostki brukowej.  
- Na klatkach schodowych posadzki trwałe, zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe, o R min. 11, nasiąkliwości 
<3% i klasie ścieralności 4 (cokoliki jak podłoga) 
 
Gotowa zaprawa gruntująca: 
Zaprawa spełniająca wymagania normy PN-EN 13813:2003. 
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Zaprawa wyrównująca przeznaczona do szybkiego wyrównywania powierzchni typowych podłoży mineralnych 
przed położeniem okładzin lub wykonywaniem innych prac budowlanych, np. wylewaniem cienkowarstwowych 
podkładów podłogowych. Należy ją stosować do niwelowania ubytków i zagłębień oraz innych nierówności 
podłoża o charakterze miejscowym. Jeśli zachodzi konieczność wyrównywania całych powierzchni ścian lub 
podłóg, należy użyć materiałów właściwych do tego typu prac (w przypadku ścian — zapraw tynkarskich 
przeznaczonych dla ścian, w przypadku podłóg — podkładu przeznaczonego dla podłóg, posadzki cementowej lub 
podkładów samopoziomujących). Podłoże dla zaprawy wyrównującej może stanowić tynk cementowy, 
cementowo-wapienny, beton, gazobeton, jastrych cementowy oraz surowa powierzchnia wykonana z cegieł, 
bloczków, pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych bądź wapienno-piaskowych. Do użycia 
wewnątrz budynku, stosując warstwę o grubości 2+15 mm. 
 
Właściwości: 
Gotowa, sucha mieszanka, opartą na bazie spoiwa cementowego, kruszyw i odpowiednio dobranych dodatków 
modyfikujących. Odznaczająca się bardzo dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży. Użyta jako warstwa 
wyrównująca przed wykonaniem okładziny, pozwala odpowiednio przygotować podłoże oraz zaoszczędzić 
zaprawę klejącą. Wyrób wodoodporny. 
 
Wykładziny posadzkowe: 

- Klatka schodowa, komunikacja, magazynek, zaplecza, pom. Techniczne, wiatrołap, sala spotkań : płytki 
gresowe antypoślizgowe R22 nienasiąkliwe, IV klasa ścieralności, wymiary: 30x30 cm, grubość płytek: 
min. 6mm o I klasie jakości, na ścianach wykonać cokoliki o wysokości 5cm z tego samego materiału, 

- biblioteka, korytarz : panele drewnopodobne — podłoga pływająca o grubości 5mm, klasie ścieralności 
AC4, panele łączone na klik . Na ścianach wykonać cokół z listwy przypodłogowej o wysokości 5cm  
w tym samym kolorze. 

- Pomieszczenia sanitarne (łazienki, WC) : terakota. - płytki ceramiczne antypoślizgowe R9 nienasiąkliwe, 
o IV klasie ścieralności, o wymiarach 30x30 cm, grubość płytek min. 6mm o I klasie jakości, na ścianach 
wykonać cokół o wysokości 5cm z tego samego materiału. 

- Schody : gres antypoślizgowy (stopnice ryflowane), płytki gresowe mrozoodporne antypoślizgowe R11 
nienasiąkliwe, o IV klasie ścieralności, o wymiarach 30x30 cm, grubość płytek min. 6mm o I klasie 
jakości, na ścianach wykonać cokół o wysokości 5cm z tego samego materiału, 

 
I.L.15.2 Sprzęt i transport 
Rodzaj sprzętu używanego do w/w robót pozostawia się w gestii Wykonawcy, po uprzednim uzgodnieniu  
z Inspektorem nadzoru, Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót, przepisów BHP zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 
robót. 
Do układania, klejenia okładzin posadzkowych stosować jedynie sprzęt zgodny z przyjętą przez producenta 
technologią montażu. 
Materiały do robót wyrównywania podłóg mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dobranymi 
przez Wykonawcę nic wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. Materiały należy 
transportować zgodnie z wytycznymi ich producenta w tym względzie. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu 
drogowym oraz w sposób nie kolidujący z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terenie czynnego 
obiektu. 
Suche zaprawy należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. 
 
I.L.15.3 Wykonanie robót 
Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 
miejsca prowadzonych robót budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami BHP przy wykonywaniu robót 
budowlanych. 
 
Warstwy wyrównawcze: 
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość  
i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Wytrzymałość podkładu cementowego, badana zgodnie z normą PN-EN 13813:2003, nie powinna być mniejsza 
niż: na ściskanie 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. 
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Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem papy.  
W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy wykonywaniu 
podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5 0C, 'Zaprawę cementową 
należy przygotowywać mechanicznie. 
Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego, Ilość spoiwa  
w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3 
Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 
równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 
wyrównaniem i zatarciem. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. 
 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nic powinna 
wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny 
(poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanic wilgotnym, np. przez pokrycie folią 
polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni Młodą. 
 
Warunki do wykonania podkładu posadzki: 
Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio przed wykonaniem posadzki; 
Przed rozpoczęciem układania podłoże powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych; 
Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni równomiernie jedną warstwą; 
Całkowita grubość podkładu według projektu. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu 
obiektu; Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie powinien być mniejszy od Jsz0,98 według próby normalnej 
Proctora. 
 
Gotowa zaprawa wyrównująca: 
Podłoże powinno być suche, stabilne i nośne, tzn. odpowiednio mocne, oczyszczone z warstw mogących osłabić 
przyczepność zaprawy, zwłaszcza z kurzu, brudu, wapna, olejów, tłuszczów, wosku, resztek farby olejnej  
i emulsyjnej. Rysy i spękania przed wypełnianiem zaprawą należy pogrubić. Nadmierną chłonność podłoża należy 
zredukować stosując emulsję gruntującą. 
Zaprawę przygotowuje się przez wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością wody (w proporcji 
0,22+0,25 1 wody na I kg suchej zaprawy) i wymieszanie, aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Czynność tę 
najlepiej wykonać mechanicznie, za pomocą wiertarki z mieszadłem. Zaprawa nadaje się do użycia zaraz po 
wymieszaniu. Przygotowaną zaprawę należy wykorzystać w ciągu ok. 4 godzin. 
Zaprawę należy nanieść na uprzednio przygotowane i zagruntowane podłoże za pomocą kielni lub gładkiej pacy 
stalowej. Jednorazowo można nakładać warstwę zaprawy o grubości nic przekraczającej 15 mm. Po upływie 
30+90 min od naniesienia zaprawy (w zależności od parametrów podłoża i otoczenia) można ją zatrzeć pacą 
filcową lub styropianową, bądź wygładzić pacą stalową. Opisana powyżej obróbka powierzchni nie jest wskazana 
w przypadku przygotowania podłoża pod okładziny, np. z płytek ceramicznych. Gdy istnieje konieczność 
zastosowania zaprawy na większej powierzchni (powyżej lm,), bezpośrednio po wykonaniu warstwy 
wyrównującej należy utworzyć na niej rysy dylatacyjne, np. poprzez nacięcie świeżej zaprawy kielnią lub pacą, 
Przyjmuje się, że czas jaki musi upłynąć od nałożenia zaprawy do momentu położenia okładziny wynosi 5 
godzin na każdy 1 cm grubości warstwy wyrównującej. Wytrzymałość użytkową zaprawa osiąga po upływie 3 
dni. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.15.4 Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych robót 
wyrównywania posadzek z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 
zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 
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Warstwy wyrównujące podłogę oraz podkłady winny spełniać wymagania zawarte w pkt.5. Podłoża pod 
okładziny powinny być:  

- równe,  
- niepylące, 
- pozbawione powłok malarskich, 
- bez zatłuszczeń i śladów bitumitów  

Zakres kontroli: 
- badania grubości zaprawy w trakcie kontroli międzyoperacyjnej 
- badanie wichrowatości obłożonej płaszczyzny 
- kontrola ułożenia warstw wyrównawczych w poziomie . 

Podkład pod posadzki:  
Sprawdzeniu podlega: 

- przygotowanie podłoża;  
- materiał użyty na podkład  
- grubość i równomierność warstw podkładu;  
- sposób i jakość zagęszczenia; 

 
I.L.15.5 Odbiór robót 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę do odbioru. Odbiór powinien być 
przeprowadzony w czasie umożliwiającym Wykonawcy wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania 
postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem 
nadzoru. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
I.L.16 Wykończenie posadzek 
 
I.L.16.1 Materiały 
W projekcie proponuje się posadzki: 
- Terakota lub płytki gresowe; właściwości przeciwpoślizgowe R9, nasiąkliwość <3%, klasa ścieralności 
przynajmniej 4, na schodach zewnętrznych płytki mrozoodporne, właściwości przeciwpoślizgowe przynajmniej 
R11, nasiąkliwość 0,5-3%, klasa ścieralności przynajmniej 4 
- Panele – klasa AC4, grubość 8mm 
- Wylewka betonowa; klasa ścieralności przynajmniej 4, właściwości antypoślizgowe min. R11 
- Okładzina antypoślizgowa, właściwości przeciwpoślizgowe min. R9 
- Posadzka wylewana w garażu o klasie ścieralności 4 i antypoślizgowej min. R11 oraz nasiąkliwość <3% 
- Cokoliki przy ścianach na balkonach o wysokości 10cm z płytek o parametrach jak posadzka 
- Opaska wokół budynku – szerokość min. 50cm wydzielona obrzeżem chodnikowym ułożona ze spadkiem 5% 
od budynku na podsypce piaskowej z płytek betonowych lub kostki brukowej.  
- Na klatce schodowej posadzki trwałe, zmywalne, nienasiąkliwe i antypoślizgowe, o R min. 11, nasiąkliwości <3% 
i klasie ścieralności 4 (cokoliki jak podłoga) 
 
Pod płytki stosować izolację preparatami typu “folia w płynie”.  
Płytki gresowe/terakota: 
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.  
Płytki będą układane na podłogach w projektowanych pomieszczeniach sanitarnych, łazienkach, 
pomieszczeniach WC, zapleczach, pomieszczeniach technicznych, magazynku, Sali spotkań i na schodach 
zewnętrznych (gres mrozoodporny) 
Rodzaj płytek jest opisany szczegółowo w opisie i na rysunkach w projekcie wykonawczym.  
Wymagania (częściowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178: 1998)  
Barwa - wg wzorca producenta  
Nasiąkliwość po wypaleniu płytek gresowych mrozoodpornych <3%, antypoślizgowy, min. R11, z cokolikiem o 
wys. 15cm.  
Posadzki w przedpokojach, łazienkach, wc i kuchniach – gres o nasiąkliwości <3%, R min. 9, cokoliki z płytek. 
Wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 10,0 MPa  
Odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate nie mniej niż 160°C  
Płytki gresowe i terakota o nasiąkliwości <3% i R minimum 9. 
Podłogi - panele układane z parkietu o klasie ścieralności AC4 i grubości 8mm 
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I.L.16.2 Sprzęt i transport 
Wymagania ogólne wg ST "Część ogólna". Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu 
sprzętu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
I.L.16.3 Wykonanie robót 
Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami Aprobaty Technicznej oraz kart technologicznych 
Producenta stosowanych preparatów. 
– Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający czas schnięcia 
kolejnych warstw. 
– Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów podanych w kartach technicznych, 
– Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami, w czasie deszczu i przy wilgotności 
powietrza przekraczającej 85%. 
– Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni antypoślizgowych ma szczególne 
znaczenie. Należy wykonać następujące prace: 
– usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń, 
– usunięcie mleczka cementowego i słabo związanych warstw betonu przez piaskowanie, hydropiaskowanie lub 
groszkowanie, 
– usunięcie szkodliwych substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z betonem, 
– podłoże musi być suche(wilgotność poniżej 6%), czyste, chłonne i wystarczająco nośne 
– Średnia wytrzymałość betonu na odrywanie nie powinna być mniejsza od 1,5 MPa (wg PN-92/B-01814),  
a minimalna miejscowa wytrzymałość nie powinna być mniejsza niż 1,0 MPa 
– Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z wynikami 
badań. 
– Dla uzyskania masy nawierzchniowej należy wymieszać składniki w odpowiednich, podanych w instrukcji 
proporcjach, w oryginalnym naczyniu, w sposób ciągły przez taki okres, by mieszanina była jednorodna. 
– Czas przydatności mieszanki do użycia określony jest w instrukcji i należy go bezwzględnie przestrzegać. Po 
wymieszaniu masa powinna być jednorodna bez smug, o określonej konsystencji. Należy zwracać szczególną 
uwagę na dno i ścianki pojemnika, przestrzegając czasu mieszania. 
– Należy ograniczać napowietrzanie mieszanek stosując odpowiednio niskie obroty mieszarek. 
– Preparat jest gotowy do użycia zaraz po wymieszaniu. 
Najlepiej przygotowywać mieszanki z pełnych zawartości opakowań. 
– Dokładne informacje o mieszaniu, dane produktów i uwagi szczególne znajdują się w specjalnych informacjach 
technicznych o produktach. 
– Zagruntować zgodnie z zaleceniami producenta. 
– Sąsiadujące ze sobą powierzchnie powinny być powlekane materiałem pochodzącym z tej samej serii 
produkcyjnej 
– Powierzchnie ze świeżo nałożoną warstwą żywiczną należy odpowietrzyć wałkiem kolczastym 
– Wierzchnią strukturę przeciwpoślizgową uzyskuje się przez posypanie świeżej warstwy żywicznej suszonym 
ogniowo piaskiem kwarcowym o uziarnieniu 0,2-0,7mm lub większym 
– W celu ułatwienia utrzymania czystości posadzki z fakturą antypoślizgową należy ją dodatkowo powlec, przy 
pomocy wałka, cienka powłoką zamykającą z żywicy 
– Warunki montażu: temperatura podłoża od 8-30 °C, wilgotność względna powietrza poniżej 85% 
 
Większe powierzchnie przeznaczone do ułożenia zaprawy powinny być podzielone na działki robocze za pomocą 
samoprzylepnej taśmy z gąbki. Szerokość działki jest uzależniona m.in. od wydajności stosowanej pompy oraz 
grubości nanoszonej warstwy, zwykle wynosi 10-12 m. Progi, schody, wpusty, itp. oddzielić w podobny sposób. 
Po wylaniu masę rozprowadzić na żądaną grubość za pomocą stalowej pacy zębatej. Niewielkie powierzchnie 
można układać ręcznie. W takim przypadku zaleca się wykonywanie prac przez co najmniej trzy osoby. W trakcie 
wysychania materiału zalecane jest lekkie wietrzenie pomieszczeń, ale należy unikać przeciągów. Temperatura 
otoczenia i podłoża w trakcie wykonywania prac i przez następne 7 dni powinna być wyższa niż +10°C. Nie jest 
wymagane stosowanie membran pielęgnacyjnych. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe 
usuwać mechanicznie. Szczególnie w przypadku układania za pomocą pomp należy pamiętać o czyszczeniu 
urządzenia i węża, za każdym razem, gdy przerwa w pracy będzie dłuższa niż 10 minut. 



  72 
 

Wyrób zawiera cement - wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Podjąć działania zapobiegające pyleniu lub 
ochlapaniu zaprawą. Nie wdychać, chronić oczy i skórę. W przypadku zanieczyszczenia: oczy natychmiast 
przemyć wodą i zasięgnąć porady lekarza, skórę umyć mydłem i wodą. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. 
Do układania okładzin ceramicznych lub kamiennych na podłogach przeznaczone są odpowiednie zaprawy 
klejowe. Wybór kleju zależy od rodzaju okładziny oraz podłoża. Wszystkie zaprawy klejowe wymagają starannego 
wyrównania podłoża, gdyż grubość warstwy sklejania wynosi 5 mm. Układanie terakoty lub innych płyt 
podłogowych należy zacząć od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu. Na naniesionym kleju 
układamy płytki, dociskając i dobijając je gumowym młotkiem.  
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.16.4 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom powinny 
podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót.  
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania 
odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej.  
 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności 
stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach.  
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót 
posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:  
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej  
szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,  
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach  
2-metrową łatę,  
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy;  
pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 
pomiarów szerokości i prostoliniowości,  
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.  
Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z dokumentacją 
projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na 
prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych 
robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 
wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:  
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w  
dokumentacji powykonawczej,  
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  
- prawidłowości przygotowania podłoży  
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin  
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.  
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed  
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.  
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:  
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy  
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,  
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej  
w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnia należy mierzyć  
z dokładności do 1 mm,  
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- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich 
długości (dla spoin podłogowych i poziomych okładzin ścian) oraz pionu (dla spoin pionowych okładzin ścian) i 
dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,  
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym 
podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem,  
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm,  
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość 
określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 
Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek dla których 
różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie 
powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości lub szerokości 
posadzki,  
- spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek 
gatunku drugiego i trzeciego,  
 
- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,  
- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.  
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:  
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy okładzin dla 
których różnorodność barw jest zamierzona),  
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy 
lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,  
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,  
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m,  
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości 2 m,  
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania  
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na 
długości całej okładziny, 
 
I.L.16.5 Odbiór robót 
Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, ściany z elementów prefabrykowanych, tynk), należy 
przeprowadzać zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych.  
Badanie  
powinno polegać na:  
- sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,  
- sprawdzeniu przygotowania podłoża. 
Badanie podkładu lub warstwy wyrównawczej należy w przypadku klejenia płytek zbadać grubość warstwy 
kleju. Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny 
zewnętrzne i pomiar.  
Badanie materiałów okładzinowych i ewent. klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) należy 
przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio 
należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków itp. Badanie gotowej okładziny powinno 
polegać na sprawdzeniu:  
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych miejscach: 
głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do podkładu,  
- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie wybranych spoin 
poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm (sprawdzenie za pomocą poziomicy i pionu 
murarskiego),  
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- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie kierunkach 
łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za 
pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 mm,  
- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości – 
przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  
- jednolitości barwy płytek. 
 
I.L.17 Schody i balustrady wewnętrzne 
 
I.L.17.1 Materiały 
- wg rysunku detali, schody żelbetowe (wg konstrukcji) 
- Wysokość minimalna balustrad 110 cm, słupki-stalowe ze stali nierdzewnej, pochwyty - stal nierdzewna, słupki 
-stal nierdzewna - wyrób jednostkowy wg PW detali, balustrady wykonywać zgodnie z projektem technicznym. 
- stopnie i podstopnice – wykończenie w zakresie najemcy, 
- schody zagruntować z dodatkiem barwnika odróżniającego kolor krawędzi schodów od koloru niewykończonej 
posadzki 
 
I.L.17.2 Sprzęt i transport 
Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta, 

środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi, 
materiały mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu, dostosowanym do długości elementu, 
w czasie transportu konstrukcja powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki 

antykorozyjnej oraz powłok malarskich, 
zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu, 
konstrukcje należy układać w pozycji poziomej na podkładach z bali lub desek. Pierwszy element powinien 

leżeć na podkładach na wyrównanym podłożu w odległości min. 30 cm od gruntu, 
przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych 

przed opadami atmosferycznymi. 
 
I.L.17.3 Wykonanie robót 
Zamontować zgodnie z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
– Zabezpieczyć przed korozją biologiczną oraz działaniem ognia 
– Powierzchnie lakierować w kolorze zbliżonym do ciemnego orzecha 
– Zamontować zgodnie z dokumentacją projektową 
– Fragmenty pochwytu łączyć ze sobą w sposób estetyczny i trwały, nie zagrażający użytkowaniu ( 
powierzchnia styku musi być gładka, wyszlifowana) 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.17.4 Kontrola jakości robót 

kontrola jakości oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, 
kontrola zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
kontrola jakości oraz ilości elementów montażowych oraz poprawności ich wykonania.  
kontrola jakości oraz zabezpieczenia antykorozyjnego elementów balustrady, 
kontrola zgodności wykonania z dokumentacja projektową, 
kontrola jakości oraz ilości elementów montażowych oraz poprawności ich wykonania, 
kontrola wymaganej wysokości balustrady, 
kontrola powierzchni pochwytu ( powierzchnia musi być gładka i równa, niedopuszczalne są nierówności lub 

wady uniemożliwiające bezpieczne użytkowanie), 
kontrola bezpiecznego łączenia odcinków pochwytu ( powinny być połączone ze sobą w taki sposób aby 

umożliwić bezpieczne i wygodne użytkowanie). 
 
I.L.17.5 Odbiór robót 
Dla dokonania oceny jakości balustrad należy sprawdzać: 

zgodność wymiarów, jakość materiałów, z których balustrada została wykonana, 
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prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
prawidłowość i trwałość zakotwienia, 

- jakość gotowej powierzchni antykorozyjnej i wykończeniowej, 
zgodność z wymaganiami określonymi Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
sprawdzenie czy balustrady mają wystarczające zabezpieczenie przed wypadnięciem przez nie osób, 
balustrady powinny mieć rozwiązania uniemożliwiające wspinanie się na nie oraz zsuwanie się po poręczy, 
sprawdzenie powierzchni pochwytu – czy jest gładki, stabilnie zamocowany do konstrukcji balustrady. 

 
I.L.18 Montaż platformy przyschodowej 
I.L.18.1 Materiały 
Dźwig musi spełniać wymogi przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku,  
w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263, poz. 2198). 

 
I.L.18.2 Dane podstawowe 
 Dane podstawowe 
Oznaczenie Platforma przyschodowa 
Typ urządzenia Platforma przyschodowa do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach 

inwalidzkich z dużymi tylnymi kołami oraz na wózkach elektrycznych 
Rodzaj toru jazdy Szyna prosta o długość do 15 metrów (do 40 stopni schodowych) 
Rodzaj napędu Elektryczno - zębatkowy 
Prędkość ~0,1 m/s, łagodny start i zatrzymanie urządzenia 
Ilość przystanków 2 przystanki – górny i dolny poziom 
Kąt nachylenia toru 
jezdnego 

15° - 47° 

Udźwig  150 kg 
Wymiary podestu 
platformy 

750x800 mm 

Sposób montażu platformy Bezpośrednio do ściany lub na słupkach samonośnych 
Moc silnika 0,5 kW 
Przywołanie platformy Za pomocą kaset przywoławczych 
 
I.L.18.3 Sprzęt i transport 
Prace montażowe należy wykonać ręcznie przy użyciu drobnego sprzętu wskazanego przez producenta 
urządzeń oraz odpowiednich rusztowań i drabiny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia, nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów planu BiOZ zostaną przez Inspektora nadzoru 
zdyskwalifikowane  
i niedopuszczone do robót. 
Materiały należy transportować w warunkach zabezpieczających je przed uszkodzeniami  
i zawilgoceniem, w sposób zgodny z instrukcjami producenta urządzeń dźwigowych. Załadunek, transport  
i rozładunek materiałów należy prowadzić zgodnie z przepisami planu BiOZ, przepisami o ruchu drogowym 
 
I.L.18.4 Wykonanie robót 

Montaż elementów należy rozpocząć od dokładnego wytrasowania miejsc montażu. 
Sposób mocowania elementów powinien zapewniać im stateczność, pewność i trwałość. Elementy mocujące np. 
kotwy należy dobrać zależnie od wielkości obciążeń. Należy zwrócić uwagę na właściwe wypionowanie i 
wypoziomowanie elementów montowanych lub pochylenie zgodne z dokumentacją projektową. Montaż wykonać 
zgodnie z zaleceniami producenta.  
 
I.L.18.5 Kontrola jakości robót 
Kontrola robót montażu obejmuje: 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją, 
- sprawdzenie jakości materiałów,  
- sprawdzenie zgodności zakresu robót, prawidłowości wymiarów, tolerancji wykonawczych 
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia elementów montowanych, 
- sprawdzenie pionowania i poziomowania elementów oraz pochylenie, 
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- sprawdzenie ilości i jakości zastosowanych elementów mocujących-kotew 
- sprawdzenie czy w czasie montażu nie wystąpiły zabrudzenia lub uszkodzenia elementów 
I.L.18.6 Odbiór robót 
  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i 
badania w pkt VI dały pozytywne wyniki. 
 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i powinien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
 
I.L.19 Wyposażenie wewnętrzne i zewnętrzne 
I.L.19.1 Materiały 
- W magazynku oraz zapleczu Sali spotkań należy zamontować kuchenkę gazową z piekarnikiem i palnikami 
gazowymi, szerokość kuchenki 60cm,  
- wyciąg kuchenny kominowy, szerokość 60 cm, montowany nad kuchenką gazową, 
- Zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej nakładany 60x80cm z baterią zlewozmywakową 
sztorcową jednouchwytową z głowicą ceramiczną, 
- W garażu, komunikacji ogólnej oraz pom. technicznych zapewnić oświetlenie dobrane zgodnie z wymaganiami 
projektu elektrycznego. 
 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.20 Warstwy odsączające i odcinające 
I.L.20.1 Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsączających są: piaski, żwir i mieszanka, a odcinających 
- oprócz wyżej wymienionych: miał (kamienny). 
Kruszywa do wykonania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać następujące warunki: 

- szczelności,  
- zagęszczalności. 

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających powinien spełniać wymagania normy ON-B-11113 dla 
gatunku 1 i 2. 
Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinny spełniać 
wymagania normy PN-B-11111 dla klasy I i II  
Miał kamienny do warstw odsączających i odcinających powinny spełniać wymagania normy PN-B-1111. 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsączającej lub odcinającej nic jest wbudowane 
bezpośrednio po dostarczaniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 
robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami 
kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione. 
 
I.L.20.2 Sprzęt i transport 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej lub odsączającej powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek; 
- walców statycznych; 
- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
I.L.20.3 Wykonanie robót 
Podłoże gruntowe: 
Warstwy odcinająca i odsączająca powinny być wytyczone w sposób umożliwiający wykonanie ich zgodnie  
z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektora. 
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Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
w odstępach nie większych niż co 10 m, 5.3 Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych, Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 
taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STD przewiduje wykonanie warstwy odsączającej lub odcinającej o grubości 
powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie układania każdej 
następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inspektora Nadzoru warstwy poprzedniej. 
W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na 
materiał o odpowiednich właściwościach. 
Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej lub odcinającej należy przystąpić do jej 
zagęszczania. 
Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 
podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku 
należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku 
jej górnej krawędzi. 
Nierówności lub zagłębienia powstałe czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez 
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 
W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna być zagęszczana płytami 
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 według 
normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać 
zgodnie z BN-77/8931-12. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę odsączającą lub odcinającą, uniemożliwia 
przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć 
na metodzie obciążeń płytowych, Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia warstwy według BN-
64/8931-02. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 
+10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo 
należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od 
wilgotności optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
 
Odcinek próbny: 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 
stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy; określenia grubości warstwy 
materiału w stanic luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości po zagęszczeniu; ustalenia liczby przejść 
sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane do 
wykonywania warstwy odcinającej i odsączającej na budowie. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, 
 
Utrzymanie warstwy odsączającej i odcinającej: 
Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinny być 
utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy 
obciąża Wykonawcę robót. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.20.4 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmować wszystkie 
właściwości kruszywa. 
 

Lp. 
Wyszczególnienie badań 

i obmiarów 
Minimalna częstotliwość badań i obmiarów 
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1 Szerokość warstwy 10 razy na / km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na I km 

4 Spadki poprzeczne 10 razy na I km 

5 Rzędne wysokościowe 
co 25 m w osi jezdni i na jej krawędziach dla 
autostrad i dróg ekspresowych, co 100 m dla 
pozostałych dróg 

 
Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nic 
mogą przekraczać 20 mm. 
Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 
cm i -2 cm. 
Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż 3 cm dla autostrad i dróg 
ekspresowych lub o więcej niż  5 cm dla pozostałych dróg. 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm. 
Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną 
grubość tych warstw. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez 
spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nowym materiałem o odpowiednich 
właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena 
grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy. 
Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej określony wg BN-77/8931-12 nie powinien być 
mniejszy od 1 
Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości modułów odkształcenia, to 
wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN-64/8931-
02, nie powinna być większa od 2,2, 
Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność kruszywa 
powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do +10%, 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych powinny być naprawione 
przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 
I.L.20.5 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
lości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze STD i postanowieniami umowy, 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, STD i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
I.L.21 Podbudowy z tłucznia kamiennego 
 
I.L.21.1 Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tłucznia, wg PN-S-96023, są: 

- Kruszywo łamane zwykłe : tłuczeń i kliniec, wg PN-B-11112 
- woda do skropienia podczas wałowania i klinowania. 

 
Wymagania dla kruszyw: 
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Do wykonania podbudowy należy użyć następujących rodzajów kruszyw, według PN-B-11112: 
- tłuczeń od 31,5 mm do 63 mm,  
- kliniec od 20 mm do 31,5 mm,  
- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm. 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane spośród 
wymienionych w PN-S-96023, dla których wymagania są określone w STD. 
Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, określonymi dla: 

- klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,  
- klasy 11 i 111 - dla podbudowy pomocniczej. 

Do jednowarstwowych podbudów lub podbudowy zasadniczej należy stosować kruszywo gatunku co najmniej 2. 
Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach. 
 

Lp. Właściwości Klasa 11 Klasa 111 

 Ścieralność, wg PN-B-06714-42: 
a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 
w tłuczniu 
w klińcu 
b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do 
ubytku mas o pełnej liczbie obrotów, nic więcej niż: 

35 
40 
30 

50 
50 
35 

2 Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % m/m, nic więcej niż: 
dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 
dla kruszyw ze skał osadowych 

  

3 Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-19, % ubytku masy, 
nic więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych  
b) dla kruszyw ze skał osadowch 

 

10,0 
10,0 

4 Odporność na działanie mrozu według zmodyfikowanej metody 
bezpośredniej wg PN-B-06714-19 i PN-B-1 1 1 12, % ubytku masy, nic 
więcej niż: - w klińcu 
- w tłuczniu 

30 nic bada 
się 

nie bada się 
nie bada się 

 
 

Lp. Właściwości Podbudowa 
jednowarstwowa 
lub podbudowa 

zasadnicza 

Podbudowa 
pomocnicza 

1 Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 
a) zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na 
mokro, % m/m, nie więcej niż: 
w tłuczniu 
w klińcu 
b) zawartość frakcji podstawowej, % m/m, nic mniej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu c) zawartość podziarna, % m/m, nie 
więcej niż: w tłuczniu i w klińcu d) zawartość nadziarna, % 
m/m, nic więcej niż: 
w tłuczniu i w klińcu 

3 
4 
75 
15 
15 

4 
5 
65 
25 
20 

2 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, % 
m/m, nie więcej niż: 
- w tłuczniu i w klińcu 0,2 03 

3 Zawartość ziaren nieforemnych, wg PN-B-06714-16 % m/m, 
nie więcej niż: 
w tłuczniu 
- w klińcu 40 nie bada się 45 nie bada się 
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4 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, barwa cieczy wg 
PN-B06714-26: 
- w tłuczniu i w klińcu, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: wzorcowa 

 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczania i klinowania podbudowy może być studzienna lub z wodociągu, bez 
specjalnych wymagań, 
 
I.L.21.2 Sprzęt i transport 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z tłucznia kamiennego powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu: 

- równiarek lub układarek kruszywa do rozkładania tłucznia i klińca; 
- rozsypywarek kruszywa do rozłożenia klińca; 
- walców statycznych gładkich do zagęszczania kruszywa grubego; 
- walców wibracyjnych lub wibracyjnych zagęszczarek płytowych do klinowania kruszywa grubego 

klińcem; 
- szczotek mechanicznych do usunięcia nadmiaru klińca; 
- walców ogumionych lub stalowych gładkich do końcowego dogęszczenia; 
- przewoźnych zbiorników do wody zaopatrzonych w urządzenia do rozpryskiwania wody. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
I.L.21.3 Wykonanie robót 
Przygotowanie podłoża: 
Podłoże pod podbudowę tłuczniową powinno spełniać wymagania określone w STD „Koryto wraz  
z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nieprzenikanie drobnych cząstek 
gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudową tłuczniową powinna być ułożona 
warstwa odcinająca lub wykonane ulepszenie podłoża. 
W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą podbudowy tłuczniowej a spoistym gruntem podłoża warstwy 
odcinającej albo odsączającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania cząstek drobnych. 
Podbudowa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową 
lub według zaleceń Inspektor 
Nadzoru, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 
Paliki lub szpilki do prawidłowego uksztaltowania podbudowy powinny być wcześniej przygotowane. 
Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub w inny sposób 
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru. 
Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót  
w odstępach nic większych niż co 10 m. 
 
Wbudowywanie i zagęszczanie kruszywa: 
Minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu mniejsza od 1,5-krotncgo 
wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nic może 
przekraczać 20 cm. Podbudowę o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 
Kruszywo grube powinno być rozłożone w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu układarki albo równiarki, 
Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu 
osiągnęła grubość projektowaną. 
Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być przywałowane dwoma przejściami walca statycznego, gładkiego  
o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczanie podbudowy o przekroju daszkowym 
powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się 
w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od 
dolnej krawędzi i przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej 
krawędzi. 
W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywałowaniu kruszywa grubego należy rozłożyć 
kruszywo drobne w równej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zagęszczania należy użyć 
walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co najmniej 18 kN/m, albo płytową zagęszczarką wibracyjną o 
nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. Grubość warstwy luźnego kruszywa drobnego powinna być taka, 
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostały wypełnione kruszywem drobnym. Jeżeli to 
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konieczne, operacje rozkładania i wwibrowywanie kruszywa drobnego należy powtarzać aż do chwili, gdy 
kruszywo drobne przestanie penetrować warstwę kruszywa grubego. 
Po zagęszczeniu cały nadmiar kruszywa drobnego należy usunąć z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna 
kruszywa grubego wystawały nad powierzchnię od 3 do 6 mm. 
Następnie warstwa powinna być przywałowana walcem statycznym gładkim o nacisku jednostkowym nie 
mniejszym niż 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu dogęszczenia kruszywa poluzowanego w czasie 
szczotkowania. 
 
Odcinek próbny: 
Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

- stwierdzenia czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania kruszywa jest właściwy; 
- określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania wymaganej grubości 

warstwy po zagęszczeniu;  
- ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, 
Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu do rozkładania i zagęszczania, 
jakie będą stosowane do wykonania podbudowy. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić od 400 tn2 do 800 m2, a długość nie powinna być mniejsza niż 
200 m. 
Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektor Nadzoru. 
Wykonawca może przystąpić do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka próbnego przez Inspektor 
Nadzoru. 
 
Utrzymanie podbudowy: 
Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie, 
Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektor Nadzoru, gotową podbudowę do ruchu 
budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża Wykonawcę robót. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.21.4 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 
Próbki najeży pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań powinny 
być na bieżąco przekazywane Inspektorowi Nadzoru. 
Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w pkt 2.3 powinny być 
wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie jakości robót i zawsze w przypadku 
zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie Inspektor Nadzoru. Próbki do badań pełnych powinny 
być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy; w obecności Inspektor Nadzoru. 
Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 
Na jezdniach bez krawężników szerokość podbudowy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej 
o co najmniej 25 cm lub o wartość wskazaną w dokumentacji projektowej. 
Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, zgodnie z normą BN-
68/8931-04. 
Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać: 

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej, 
- 15 mm dla podbudowy pomocniczej. 

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z 
tolerancją 0,5 0/0. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  
+1 cm, -2 cm. 
Grubość podbudowy nie może różnić się od grubości projektowanej o więcej niż: 

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm, 
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm. 
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Pomiary nośności podbudowy należy wykonać zgodnie z BN-64/8931-02. 
Pierwotny moduł odkształcenia podbudowy pomocniczej mierzony płytą o średnicy 30 cm, powinien być 
większy od 50 MPa. Zagęszczenie podbudowy należy uznać za prawidłowe, gdy stosunek wtórnego modułu 
odkształcenia ME do pierwotnego modułu odkształcenia ME jest nic większy od 2,2. 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych  
w punkcie 6.4, powinny być naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania i pomiary zostaną wykonane na 
koszt Wykonawcy. 
Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nic zapewni to 
podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez 
spulchnienie warstwy na pełną grubość, do polowy szerokości pasa ruchu (lub pasa postojowego czy 
utwardzonego pobocza), dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę podbudowy. 
Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, 
zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, 
wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót 
nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy. Koszty poniesie Wykonawca. 
Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty niezbędne do 
zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. 
Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zaniżenie nośności 
podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę podbudowy, 
 
I.L.21.5 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi Nadzoru do 
oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze ST i postanowieniami umowy. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały wyniki pozytywne, 
 
I.L.22 Nawierzchnie z kostki brukowej 
 
I.L.22.1 Materiały 
Warunkiem dopuszczenia do zastosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie aprobaty technicznej. 
Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie 
powinny przekraczać: 2 mm, dla kostek o grubości 80 mm, 3 mm, dla kostek o grubości 80 mm. 
W dokumentacji przewidziano zastosowanie kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości: 

- 60 mm, z zastosowaniem do nawierzchni nieprzeznaczonych do mchu samochodowego,  
- 60 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego.  
- 50 mm, do nawierzchni chodników 

 
Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

- na długości 3 mm,  
- na szerokości 3 mm,  
- na grubości d: 5 mm. 

 
I.L.22.2 Sprzęt i transport 
Po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru można zastosować mechaniczne urządzenia układając 
Do zagęszczenia nawierzchnie stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego. 
Do wyrównania podsypki z piasku można stosować mechaniczne urządzenie na rolkach, prowadzone liniami na 
szynie lub krawężnikach. 
Do transportu betonowej kostki brukowej należy stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami ST 
oraz projektu organizacji robót i planem BIOZ, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
 
I.L.22.3 Wykonanie robót 
Podłoże: 
Podłoże pod ułożenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych może stanowić grunt piaszczysty - rodzimy 
lub nasypowy o WP 35. Podsypka pod nawierzchnię z betonowej kostki brukowej powinna być przygotowana 
zgodnie z ST „Warstwy odsączające i odcinające”. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny  
i zabezpieczony przed skutkami przemarzania. 
Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w ST 
„Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 
Podbudowa: 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod ułożenie nawierzchni z kostki brukowej powinien być 
zgodny z dokumentacją projektową. 
Podbudowę stanowi warstwa tłucznia kamiennego 30/60 zagęszczona mechanicznie. 
Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ST „Podbudowa z tłucznia 
kamiennego”. 
Podsypka: 
Grubość podsypki cementowo — piaskowej po zagęszczeniu powinna być zgodna z dokumentacją projektową. 
Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 
Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych: 
Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) 
podsypka ulega zagęszczeniu, 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy 
użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni. 
Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem, Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi 
powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nic wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. Nawierzchnia z wypełnieniem 
spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana do ruchu. 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.22.4 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada atest 
wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu 
na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań i 
wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi ST. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszej ST. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu 
zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami wg niniejszej ST: pomierzenie szerokości 
spoin; sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania); sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin; 
sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-68/8931-04 nie 
powinny przekraczać 0,8 cm. 
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 
Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać I cm. 
Szerokość nawierzchni nic może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm. 
Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać 1,0 cm. 
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Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej powinna być dostosowana do 
powierzchni wykonanych robót. 
Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były przeprowadzone nic rzadziej,  
niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego 
oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor. 
 
I.L.22.5 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości.  
Gotowość do odbioru  zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając Inspektorowi do oceny  
i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze STD i postanowieniami umowy. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- przygotowanie podłoża;  
- wykonanie podbudowy;  
- wykonanie podsypki;  
- wykonanie ławy pod krawężniki. 

 
I.L.23 Krawężniki 
 
I.L.23.1 Materiały 
Materiałami stosowanymi są: 

- krawężniki betonowe zgodne z klasyfikacją wg. BN-80/6775-03/01, 
- piasek na podsypkę i do zapraw, 
- cement do podsypki i zapraw,  
- woda,  
- materiały do wykonania lawy pod krawężniki. 

Powierzchnie krawężników betonowych powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub 
zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów, zgodnie z BN-80/6775-03/01 Il 41. 
Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według typów, 
rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych o wymiarach: 
grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż szerokość krawężnika. 
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy 
cementowo-piaskowej PN-B-06711 , Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być 
cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B- 19701. 
Woda powinna być odmiany „l ” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
Do wykonania ław pod krawężniki należy zastosować beton klasy B 15 wg. PN-B-06250. 
Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-
74/6771„04 lub aprobaty technicznej. 
 
I.L.23.2 Sprzęt i transport 
Do transportu betonowej krawężników należy stosować sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru środki transportu. Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji 
pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się  
i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka 
transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość robót i właściwości przewożonych towarów, Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami STD 
oraz projektu organizacji robót i planem BIOZ, który uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego tak pod 
względem formalnym jak i rzeczowym. 
Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08. 
Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być 
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Masę zalewową należy pakować w 
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bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed 
uszkodzeniem bębnów i beczek. 
 
I.L.23.3 Wykonanie robót 
Wykonanie koryta pod lawy: 
Koryto pod lawy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050. 
Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu 
konstrukcji szalunku. 
Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 
metody Proctora. 
 
Wykonanie ławy betonowej: 
Wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być 
wyrównywany warstwami. Betonowanie law należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy 
czym należy stosować co 50 m szczeliny dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową. 
 
Zasady ustawiania krawężników: 
Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z ustaleniami dokumentacji 
projektowej. 
Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu krawężnika obsypana piaskiem, 
żwirem lub tłuczniem starannie ubitym. 
Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się na podsypce na podsypce cementowo-piaskowej  
o grubości 5 cm po zagęszczeniu. 
Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02. 
 
 
Wypełnianie spoin: 
Spoiny krawężników nic powinny przekraczać szerokości I cm. Spoiny należy wypełnić zaprawą cementową. 
Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla zabezpieczenia przed wpływami 
temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy 
zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
 
UWAGA 
Do projektu wykonawczego przyjąć wszystkie dodatkowe elementy do prawidłowego wykonania robót 
budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną. 
 
I.L.23.4 Kontrola jakości robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do 
ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawić oględzin elementu przez pomiar  
i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu zgodnie z wymaganiami. 
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z 
dokładnością do I mm, zgodnie z ustaleniami PN„B-10021. 
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do I mm przy użyciu 
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzanie kątów prostych 
w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z 
dokładnością do I mm. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent krawężników posiada atest 
wyrobu. 
Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta wyników bieżących badań wyrobu 
na ściskanie. Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie wymagań i 
wyniki badań przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 
Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z dokumentacją projektową  
i odpowiednimi ST. 
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
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Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. 
Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi 2 cm. Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne wymaganiami. 
Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

- zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
Profil podłużny górnej powierzchni lawy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia 
mogą wynosić I cm na każde 100 m lawy. 
Wymiary law należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m ławy. Tolerancje 
wymiarów wynoszą: 

- dla wysokości 10% wysokości projektowanej,  
- dla szerokości 10% szerokości projektowanej. 

Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na każde 100m lawy, 
trzymetrowej laty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać I cm. 
Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nic może przekraczać 2cm na każde 100m 
wykonanej ławy. 
Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

- dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi + 1cm na 
każde 100m ustawionego krawężnika, 

- dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które 
wynosi I cm na każde 100m ustawionego krawężnika, 

- równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach na każde 
100m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną powierzchnią krawężnika  
i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

- dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 
pełną głębokość. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników betonowych powinny obejmować 
wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów. 
 
I.L.23.5 Odbiór robót 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 8.3Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
przedkładając Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót. 
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie ze ST i postanowieniami umowy. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

- wykonanie koryta pod ławę,  
- wykonanie ławy,  
- wykonanie podsypki. 
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II INSTALACJE SANITARNE 
 
 
Grupa: 452 00000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów  
   budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 
 
Klasa: 452100000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków  
 
 
Kategoria: 45212 000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych  
    i kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych 
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II.A WYMAGANIA OGÓLNE 
 
II.A.1 Wstęp 
 
II.A.1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna ST-00.00 "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań technicznych dotyczących 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
Przedmiotem wykonania jest: 
Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku świetlicy wiejskiej w zakresie wewnętrznych instalacji 
sanitarnych: 

- instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody, 
- instalacja kanalizacji sanitarnej, 
- instalacja centralnego ogrzewania, 
- technologia kotłowni gazowej, 
- instalacja gazowa 

 
II.A.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót budowlano-montażowych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
II.A.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi: 
ST- 00.00 Wymagania ogólne 
STIS-02.00 Roboty instalacji sanitarnych 
Opis realizowanych elementów projektu wraz ze skróconymi informacjami na temat zakresu robót i rysunkami 
znajduje się w Dokumentacji Projektowej.  W różnych miejscach Specyfikacji Technicznych podane są odnośniki 
do stosowanych norm i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca powinien dogłębnie zaznajomić się z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały 
ostatnie wydania norm i standardów wg stanu na 30 dni przed datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie 
stwierdzono inaczej. 
Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi regulacjami, normami, 
standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Jakiekolwiek nazwy marek (firm) użyte w dokumentacji powinny być uważane jako definicje standardu a nie 
określone ściśle marki (czy firm) w projekcie. 
 
II.A.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami. 
Pojęcia ogólne: 
Instalacja wodociągowa to zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatrywania w wodę obiektu 
budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-użytkową. Instalacja ciepłej wody to część 
instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o 
podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową. 
Wodomierz — urządzenie pomiarowe. 
Podgrzewacz (stabilizator) wody — urządzenie do przygotowania ciepłej wody użytkowej. 
Centralne przygotowanie cieplej wody — wspólne podgrzanie wody i doprowadzenie jej do punktów czerpalnych  
w obrębie obiektu budowlanego zaopatrywanego w energię cieplną. 
Zasuwa —armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody dla wyłączenia 
uszkodzonego lub naprawionego odcinka wodociągu. 
Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Filtr mechaniczny — urządzenie służące do zatrzymania zanieczyszczeń w postaci ciał stałych unoszonych  
w strumieniu wody. 
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Użytkownik instalacji  — osoba fizyczna lub prawna powołana do eksploatacji instalacji kanalizacyjnych w obrębie 
obiektu budowlanego i jego otoczenia. 
Kształtki są to elementy pozwalające na podłączenie przewodów z armaturą i urządzeniami. 
Kompensator — element do kompensacji wydłużeń cieplnych na instalacji ciepłej wody i cyrkulacji. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania Ogólne”. 
 
II.A.1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 
budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. 
 
II.A.1.5.1 Przekazanie terenu budowy: 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o pozwoleniu na 
budowę”), lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów oraz jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami umowy  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt. Księgę obmiaru robót oraz inne potrzebne dokumenty Wykonawca zakupi i zarejestruje zgodnie z 
wymaganiami przepisów prawa oraz postanowieniami kontraktowymi. 
Wszelkie koszty związane z czynnościami uzyskania dokumentów ponosi Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte 
w cenie kontraktowej 
 
II.A.1.5.2 Dokumentacja Projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych 
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, tj.: 
Przetargową dokumentację projektową – rysunki pozwalające na określenie lokalizacji, zakresu i 
charakteru robót zawarte w Dokumentacji Projektowej (pełna dokumentacja projektowa w okresie 
przygotowywania ofert dostępna w siedzibie Inspektora Nadzoru). 
Projektową dokumentację budowlano-wykonawczą (techniczną), która zostanie przekazana Wykonawcy 
po przyznaniu kontraktu.  

 Wykonawcy, tj. dokumentacji do opracowania przez Wykonawcę, w tym: 
Projekt organizacji budowy 
Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
Dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjną – powykonawczą dla zrealizowanych 
robót – umożliwiającą naniesienie zmian na mapę zasadniczą i w stosownych ewidencjach zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na 
własny koszt, w 4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. Koszty ww. 
opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlega odrębnej wycenie i Wykonawca uwzględni je 
w cenach jednostkowych Robót. 

 
II.A.1.5.3 Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca 
powinien zapoznać się z jego aktualnym stanem „na miejscu” – dostępność uzależniona jest jednak od 
uzgodnienia z Zamawiającym terminu dokonania przez Wykonawcę oględzin  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub 
interpretacji tych dokumentów.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt, w 2 
egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Roboty budowlane w zakresie omawianej inwestycji powinny być wykonywane na podstawie projektów 
organizacji robót przygotowanych przez Wykonawcę i uzgodnione z głównymi uczestnikami procesu 
inwestycyjnego. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonać obiekty w ramach omawianej inwestycji z materiałów i wyrobów 
budowlanych odpowiadającym normom państwowym PN lub BN albo świadectwom Instytutu Techniki 
Budowlanej. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

 
II.A.1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy 
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych („pod ruchem ") 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w sposóbokreślony w 
Wymaganiach Ogólnych, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z 
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót 
w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z 
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektorem Nadzoru, 
tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektorem Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
 
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
Robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
Robót, a w szczególności: 

1) Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy Teren Budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

2) Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego elementu robót i 
doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy. 

Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem Terenu Budowy ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone 
w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.5.5 Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 
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 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy, 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
 zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
 zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 możliwością powstania pożaru. 
 unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
Wszelkie koszty związane z ochroną środowiska w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, 
że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.5.6 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na Terenie Budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
Robót albo przez personel Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z ochroną przeciwpożarową w czasie 
wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 
dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwe oddziaływania tych materiałów na 
środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 
Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów 
od właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót budowlanych, w wyniku rozbiórek i robót naprawczych powstają 
jakiekolwiek odpady szkodliwe takie jak: eternit, azbest czy papa Wykonawca na własny koszt zutylizuje te 
odpady. 
Wszelkie koszty związane z utylizacją materiałów niebezpiecznych w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.5.8 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji 
dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, 
które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i 
powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego 
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze 
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
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W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący 
minimalne niedogodności dla użytkowników szkoły. Wykonawca poniesie wszelkie koszty konieczne na 
prawidłowe zabezpieczenie dostępności obiektów szkolnych dla osób niepełnoletnich oraz pracowników szkoły. 
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w 
sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia 
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością. 
Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszystkich kosztów obejmujących: opłaty/dzierżawy terenu, w 
tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w pas drogowy, rekompensaty dla 
właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości oraz koszty przebudowy urządzeń obcych. 
Inspektor Nadzoru będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani 
Inspektora Nadzoru ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z 
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy. 
Wszelkie koszty związane z ochroną własności publicznej i prywatnej w czasie wykonywania robót ponosi 
Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.5.9 Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegaj ą odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 
Kierownik budowy powołany przez Wykonawcę obowiązany jest, zgodnie Art. 21a ustawy z dnia 07/07/1994r. 
Prawo budowlane do sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, który 
uzgodni z Inwestorem Zastępczym, ewentualnie z reprezentującym interesy Zamawiającego Inspektorem 
Nadzoru . 
Wszelkie koszty związane z przestrzeganiem przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy w czasie wykonywania robót ponosi Wykonawca i przyjmuje się, że są wliczone w cenę 
kontraktową. 
 
II.A.1.5.10 Ochrona i utrzymanie Robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od 
daty rozpoczęcia do daty zakończenia, odbiorów robót przez Inspektora Nadzoru (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inspektora Nadzoru). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w 
taki sposób, aby budynek, obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu 
odbioru ostatecznego. 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien 
rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
II.A.1.5.11 Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie 
straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw 
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania 
projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru. 
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II.A.1.5.12 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora 
Nadzoru.  
Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora Nadzoru 
 
II.A.1.5.13 Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają 
materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie 
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 
konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub 
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi 
zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia. 
 
II.A.1.5.14 Tablice informacyjne 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych  
z Inspektorem Nadzoru: 

 tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji zatwierdzoną 
przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy 
informacyjnej jest uwzględniony w cenach jednostkowych Robót. Tablice informacyjne będą przez 
Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót a po ich zakończeniu 
zdemontowane. 

Koszty wykonania, zainstalowania i utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontażu (po zakończeniu 
realizacji Robót) nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.5.15 Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze ostatecznym, geodezyjną i 
budowlaną dokumentację powykonawczą, sporządzoną w 3 egzemplarzach. 
Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
II.A.1.6 Zaplecze Wykonawcy 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy, 
Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w: 
- zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
- zaplecze na narady, które pomieści 6 osób, 
- telefon (dopuszcza się telefon komórkowy). 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru do 
rozdzielni energetycznej należącej do Inwestora poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca 
rozliczy się z Inwestorem z pobranej energii elektrycznej. 
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona na własny koszt w obecności Inspektora Nadzoru w 
miejscu przez niego wskazanym poprzez podlicznik-wodomierz. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy 
się z właścicielem z pobranej wody. 
Koszty poboru mediów nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową. 
 
II.A.2 Materiały 
II.A.2.1 Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 
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wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa dopuszczenia do stosowania lub świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie części materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego 
źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z 
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
Kopie dokumentów związanych z dostarczonymi i wbudowanymi materiałami będą przekazywane Inspektorowi 
Nadzoru. 
 
II.A.2.2 Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź 
złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie 
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora 
Nadzoru stosowna korekta ich kosztów. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
II.A.2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do Robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
II.A.2.4 Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiający przewidują możliwości wariantowego zastosowania materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed 
użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inspektora Nadzoru. 
 
II.A.2.5 Materiały pochodzące z rozbiórki 
Wykonawca ponosi wszelkie opłaty za składowanie gruzu, papy czy materiałów toksycznych oraz koszty 
materiałów które podlegają utylizacji, a wywożonych z placu budowy. 
 
II.A.3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 
na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru 
robót, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 
takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują, 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostanie 
przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robót. 
Wszelkie koszty związane z pracą sprzętu, w tym z jego wynajęciem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje 
się, że są ujęte w cenie kontraktowej. 



  95 
 

II.A.4 Transport 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru będą usunięte z 
Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnień z odpowiednim Zarządem lub Dyrekcją Dróg celem uniknięcia 
konfliktów z mieszkańcami, niszczenia nawierzchni itp. 
Wszelkie czynności związane z transportem nie podlegają odrębnej wycenie i przyjmuje się, że są ujęte w cenie 
kontraktowej. 
 
II.A.5 Wykonanie robót 
Ogólne zasady wykonywania Robót: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wiedzą techniczną oraz 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
 
II.A.6 Kontrola jakości robót 
II.A.6.1 Program zapewnienia jakości 
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora Nadzoru program zapewnienia 
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST oraz ustaleniami. 
 
II.A.6.2 Cel kontroli 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że 
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wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. Wykonawca może zapewnić do badań laboratorium obce – może zlecać badania laboratoryjne. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
II.A.6.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia 
materiały  posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do Robót będzie 
posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami 
wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
Nadzoru. Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. 
Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i/lub urządzenia zostaną 
odrzucone. 
 
II.A.6.4 Dokumenty budowy 
II.A.6.4.1 Książka obmiaru 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza po zakończeniu danej roboty wyszczególnionej w Formularzu 
Wyceny w ramach jednostek rozliczeniowych i wpisuje do Książki obmiaru. Książkę obmiaru prowadzi 
Wykonawca wpisując do niej obmiary dokonywane przez siebie w obecności Inspektora Nadzoru. 
 
II.A.6.4.2 Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załącznik do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
 
II.A.6.4.3 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. 6.4.1. – 6.4.3. następujące dokumenty: 
- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
- protokoły przekazania Terenu Budowy, 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
- protokoły odbioru Robot, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- korespondencję na budowie. 
 
II.A.6.4.4 Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
II.A.7 Obmiar robót 
II.A.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Formularzu Wyceny. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do Książki 
obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Formularzu Wyceny lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 
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Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych Robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu nie częstszej niż miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
II.A.7.2 Zasady określania ilości Robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo lub pionowo 
wzdłuż linii osiowej w [m] z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Powierzchnia liczona będzie na podstawie pomierzonych długości w [m2] z dokładnością do dwóch miejsc po 
przecinku. 
Ilości elementów liczone będą w szt. lub kompletach. 
Jeśli w ST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczane w [m3] jako długość 
przemnożona przez średni przekrój, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w książce obmiaru lub 
dołączone do niej w formie załącznika. 
W przypadkach wątpliwych strony przyjmować będą zasady sporządzania obmiarów według zasad opisanych w 
Katalogach Nakładów Rzeczowych. 
 
II.A.7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
 
II.A.7.4 Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku 
występowania dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi 
na karcie Książki obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
Książki obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
II.A.8 Odbiór robót 
II.A.8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 
  Odbiorowi częściowemu elementów rozliczeniowych 
  Odbiorowi końcowemu 
  Odbiorowi technicznemu – międzyoperacyjnemu 
  Odbiorowi gwarancyjnemu 

 
II.A.8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w 
dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór tych robót będzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w 
czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
wyniki badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
normami i innymi ustaleniami. 
 
II.A.8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i ilości wykonywanych części robót wyszczególnionych w Formularzu 
Wyceny . Odbioru częściowego dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
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II.A.8.4 Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ilości, jakości i 
wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego, będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 
Nadzoru zakończenia robót oraz gotowość do odbioru końcowego a także przyjęcia dokumentów odbiorowych. 
Odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Inspektora Nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót z Dokumentacją Projektową i warunkami 
wykonania i odbioru robót oraz umową. W toku odbioru końcowego robót, Komisja, zapozna się z realizacją 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonywania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektową i norm z uwzględnieniem 
tolerancji oraz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, 
Komisja wg uznania: 
- nakaże wykonanie robót uzupełniających lub poprawkowych, wyznaczając termin ich wykonania 
- dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentacji. 
 
II.A.8.5 Dokumenty końcowego odbioru robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego, Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

  Dokumentację projektową powykonawczą, 
 uwagi i zalecenia Inspektora (-ów) Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz udokumentowanie jego zaleceń, 
  receptury i ustalenia technologiczne, 
  Książka obmiaru (oryginał), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z normami, 

instrukcjami i wytycznymi, 
  deklaracje zgodności, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobów i materiałów,  
  operat techniczny, 
  dokumenty i oświadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane, 
  inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego wynikających z dokumentów kontraktowych, 
  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 
komisja. 
 
II.A.8.6 Odbiór techniczny - międzyoperacyjny 
Odbiór techniczny-międzyoperacyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym oraz okresowej ocenie stanu 
technicznego wykonanych robót. Odbiory techniczne-międzyoperacyjne będą dokonywane na podstawie oceny 
wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Odbiory techniczne-międzyoperacyjne 
zwoływane będą przez Zamawiającego co najmniej raz w roku od czasu odbioru końcowego do zakończenia 
gwarancji. 
 
II.A.8.7 Odbiór gwarancyjny 
Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad odbioru 
końcowego. 
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II.A.9 Podstawa płatności 
II.A.9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena kosztorysowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji Formularza wyceny, po dokonaniu koniecznych odbiorów opisanych w punkcie 8  
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  
i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na Teren Budowy i z 
powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, wypożyczenia, odbiorów technicznych, 
kosztów badań okresowych, legalizacji i innych), 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników 
nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty 
zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i pozyskanie terenu na zaplecze budowy leży w gestii 
Wykonawcy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji zaplecza jest wskazane; opłaty za zajęcie pasa 
drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; ubezpieczenia 
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- inne koszty wymienione w ST. 
 Założenia kalkulacyjne: 
1. Cena obejmuje nakłady, które należy ustalać przy założeniu, że roboty są wykonywane zgodnie w 
szczególności z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 
przywołanych w pkt.6 STB- 01.00 . 
2. Nakłady na materiały mają przewidywać zastosowanie materiałów odpowiadającym wymaganiom 
jakościowym, określonym w polskich, branżowych i zakładowych-firmowych normach. 
3. Nakłady na pracę sprzętu mają uwzględniać zastosowanie pełnosprawnego maszyn i sprzętu, oraz 
środków transportu technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wynikających z 
racjonalnego ich wykorzystania na budowie. 
4. W nakładach należy uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji 
i technologii wykonania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do 
wykonania poszczególnych elementów i robót. 
5. Nakłady ustalać dla przyjętych jednostek obmiarowych elementów robót . 
6. Nakłady mają obejmować wyspecyfikowane roboty podane w wyszczególnieniu robót w poz.9--STB-
01.00, jak również następujące roboty i czynności pomocnicze: 
- wewnętrzny transport poziomy oraz transport pionowy materiałów oraz elementów osprzętu na 
występujące na placu budowy bez względu na odległość i wysokość, 
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych podpór i rusztowań przenośnych, 
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 5 m,  
- ustawianie, przestawianie, przenoszenie, usunięcie czasowych podpór i rusztowań, umożliwiających 
wykonanie robót na wysokości do 20 m,  
- układanie, segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów na placu budowy lub w magazynie 
przyobiektowym, 
- obsługiwanie sprzętu, 
- usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a 
zawinionych przez bezpośrednich wykonawców. 
7. Nakłady mają uwzględniać zużycie materiałów podstawowych i pomocniczych w ilościach niezbędnych 
do wykonania jednostki obmiarowej, oraz nieuniknione ubytki i odpady, związane z procesem technologicznym 
przy wbudowywaniu lub przetwarzaniu materiału. W nakładach należy uwzględnić dostarczenie gotowych 
mieszanek betonowych i zapraw do miejsca wbudowania. 
Cena obejmuje dostawę materiałów. 
8. Nakłady pracy sprzętu i środków transportu technologicznego mają uwzględniać: 
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- czas efektywnej pracy, w dostosowaniu do wydajności eksploatacyjnej sprzętu i brygad roboczych 
obsługiwanych przez ten sprzęt, 
- przerwy i postoje technologiczne, 
- przerwy wynikające z przepisów BHP, zabraniających pracy maszyn w określonych warunkach 
atmosferycznych. 
9. Cena obejmuje nakłady uwzględniające całość prac związanych z montażem i demontażem rusztowań 
zewnętrznych i wewnętrznych. Nakłady dla rusztowań zewnętrznych mają uwzględniać nakłady na wykonanie 
instalacji odgromowej oraz nakład pracy sprzętu, z tytułu zatrudnienia rusztowań w okresie wykonywania robót. 
10.  W nakłady na rusztowania rurowe zewnętrzne należy uwzględnić prace związane z montażem i 
demontażem rusztowań, łącznie z wykonaniem i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych 
nad wejściami do budynków. Ponadto w nakładach należy uwzględnić założenie na konstrukcji rusztowań i 
przekładanie wysięgnika do  podnoszenia materiałów, układanie i przekładanie pomostów roboczych i 
zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy ochronnych obsadzenie haków w 
ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian oraz okresowe sprawdzanie sztywności konstrukcji rusztowań. 
11. Nakłady na rusztowania wewnętrzne rurowe należy uwzględnić prace związane z montażem i 
demontażem rusztowań łącznie z pionami komunikacyjnymi, ułożeniem, przekładaniem i rozbiórką pomostów 
roboczych i zabezpieczających oraz założeniem i rozbiórką desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, a także 
okresowym sprawdzaniem sztywności konstrukcji rusztowań. 
12. W nakładach na rusztowania wewnętrzne, zewnętrzne należy uwzględnić transport pionowy 
materiałów i elementów rusztowań na całą wysokość ustawionych rusztowań.  
13. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym formularzu 
ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
II.A.9.2 Warunki umowy i wymagania ogólne ST 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST obejmuje 
wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w szczegółowych ST. 
 
II.A.9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje nie objęte szczegółowymi ST: 
- uzgodnienie z Inspektor Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania 
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- opłaty/dzierżawy terenu, w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wbudowanie urządzeń w 
pas drogowy oraz rekompensaty dla właścicieli za czasowe zajęcie nieruchomości, 
- przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- utrzymanie płynności ruchu publicznego, 
- bieżące utrzymywanie objazdów i przejazdów w stanie technicznym, umożliwiającym ruch kołowy i 
pieszy zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
II.A.9.4 Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Kontrakcie ponosi Wykonawca.  
 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 
Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.  
 
II.A.10 Przepisy związane 
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (DZ.U Nr 89 z 25.08.1994r, póz. 414z później¬szymi 
zmianami). 
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia. 
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3. 3.Ustawa z dnia 17maja1989 roku-Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30, póz. 163 z 
późniejszymi zmianami). 
4. Warunki Kontraktu (umowa). 
5. Dane Kontraktowe. 
6. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 
7. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
8. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
9. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie 
odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 
2001r., nr 112, póz. 1206) 
10. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97. 
11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 póz. 401). 
12. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t. jedn. DZ.U. z 1998 r. Nr 21 póz. 94 z późn-zm.) 
art.21 „a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126 z późn.zm.) 
13. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz-U.Nr 122 póz. 1321 z póź-zm.) 
14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.Unr I51poz.l256) 
15. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz-U.Nr 62 póz. 285) 
16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac 
wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz-U.Nr 62 póz. 287) 
17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 19% r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 póz. 288) 
18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 19% r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów 
(Dz.U.Nr 60 póz. 278) 
19. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U.Nr 118 póz. 1263) 
20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 póz. 1021) 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo 
Ogólne; 
22. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 
23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki 
Budownictwa 2003r.) 
24. oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie COBR Instal.  
25. 23. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1989r.; Instytutu Techniki 
Budownictwa 2003r.) 
26. 24. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 
27. 25. Uzupełniająco-Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez 
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. zo.o. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
STIS-02.00 
ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH 
 
SPIS SPECYFIKACJI 
STIS – 02.01 WEWNĘTRZNE INSTALACJE WODOCIĄGOWE – KOD CPV 45215400-1 
STIS – 02.02 WEWNĘTRZNE INSTALACJE KANALIZACJI SANITARNEJ – KOD CPV 45215400-1 
STIS – 02.03 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
STIS – 02.04 KOTŁOWNIA GAZOWA – KOD CPD 45215400-1 
STIS – 02.05 WEWNETRZA INSTALACJA GAZOWA – KOD CPV 45215400-1 
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II.C WEWNĘTRZNA INSTALACJA WODOCIĄGOWA 
II.C.1 Wstęp 
II.C.1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wewnętrznej instalacji wodociągowej dla zadania 
 
II.C.1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
II.C.2 Materiały 
II.C.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
II.C.2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy instalacji wodociągowej, objętymi niniejszą ST, są: 

 rury i kształtki systemu rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX  
 Osprzęt wodociągowy 
 Armatura wodociągowa 

 
II.C.3 Sprzęt 
II.C.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
II.C.3.2 Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych 
Do wykonania instalacji wodociągowej wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski, drabiny oraz palniki na 
propan butan. 
 
II.C.4 Transport 
II.C.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
II.C.4.2 Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi. 
 
II.C.5 Wykonanie robót 
II.C.5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
II.C.5.2 Wykonanie instalacji wodociągowej 
Instalacja ciepłej i zimnej wody wykonana z rur miedzianych jako podtynkowa w izolacji termicznej z pianki 
polietylenowej gr. 2 cm. Połączenia rur miedzianych jako lutowane. Połączenia gwintowane na taśmę teflonową. 
Całość prac instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i 
przepisami. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera. 
 
II.C.6 Kontrola jakości robót 
II.C.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
II.C.6.2 Kontrola wykonania robót wykończeniowych 
Instalacja wodociągowa powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i 
Inżyniera. 
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II.C.6.3 Techniczne zasady kontroli 
Kontrolę robót należy przeprowadzać wg poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót , wynikających stąd norm oraz rozporządzeń : 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo 
Ogólne; 

2. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych wydanie COBR Instal.  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu 
Techniki Budownictwa 2003r.) 

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 

6. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez 
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. . 

Rozporządzenia: 
1. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie 

odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 
27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 

 
II.C.6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST 
wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
II.C.7 Obmiar robót 
II.C.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
II.C.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji wodociągowej. Dla armatury szt. 
 
II.C.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
II.C.9 Podstawa płatności 
II.C.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9. 
 
II.C.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
II.C.9.2.1 Cena montażu instalacji zimnej wody , ciepłej wody użytkowej i instalacji przeciwpożarowej 

obejmuje: 
 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 przygotowanie podłoża i fundamentu 
 montaż instalacji 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
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 wykonanie izolacji rur , 
 koszty składowania wywiezionego gruntu, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania, 
 konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 

 
II.C.9.2.2 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez 

wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót . 
 
II.C.10 Przepisy związane 

1. PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynku. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wody. 
Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.  

2. PN-92/B-01706 Instalacja wodociągowa. Wymagania w projektowaniu. 
3. PN-84/B-75703 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory 

napełniające. 
4. PN-85/B-75700/01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 

Wymagania i badania. 
5. PN-93/M-75150 Armatura sanitarna. Zawory wypływowe i baterie mieszające. Ogólne 

wymagania techniczne. 
6. PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie umywalkowe i 

zlewozmywakowe. 
7. PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociągowej. Baterie natryskowe. 
8. PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania 

przy odbiorze. Wspólne wymagania. 
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II.D WEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 
II.D.1 Wstęp 
II.D.1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla zadania 

PRZEBUDOWA BUDYNKU WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ ORAZ 
ROZBUDOWA Z PRZEZNACZENIEM NA GARAŻ OSP NA DZIAŁKACH NR EWID. 1019/1, 1019/2, ORAZ 

CZĘŚCI DZIAŁKI NR  EWID. 1020/2 POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOŚCI GROBLE, GM. JEŻOWE 
 
II.D.1.2 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
II.D.2 Materiały 
II.D.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST- 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 
 
II.D.2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy instalacji wodociągowej, objętymi niniejszą ST, są; 

 Rury i kształtki PCV 
 Armatura sanitarna 

 
II.D.3 Sprzęt 
II.D.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
II.D.3.2 Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych 
Do wykonania instalacji kanalizacyjnej wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski, drabiny. 
 
II.D.4 Transport 
II.D.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
II.D.4.2 Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi. 
 
II.D.5 Wykonanie robót 
II.D.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
II.D.5.2 Wykonanie instalacji wodociągowej 
Instalacje kanalizacyjną wykonać z rur PCV. Leżaki układać ze spadkami min. 2%. Całość prac instalacyjnych 
wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie 
zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera. 
 

II.D.6 Kontrola jakości robót 
II.D.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
II.D.6.2 Kontrola wykonania robót wykończeniowych 
Instalacja kanalizacyjna powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz przytoczonych PN i 
Inżyniera. 
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II.D.6.3 Techniczne zasady kontroli 
Kontrolę robót należy przeprowadzać wg poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót , wynikających stąd norm oraz rozporządzeń : 
 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. 
Budownictwo Ogólne; 

2. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje 
sanitarne i przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i 
Budownictwa 1988r.; Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne 
wykonania i odbioru robót budowlanych wydanie COBR Instal.  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 

6. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane 
przez Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. 
2005r. . 

Rozporządzenia: 
1. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót 

budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (dz.u Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za 

składowanie odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra 
Środowiska z 27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 

 
II.D.6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST 
wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
II.D.7 Obmiar robót 
II.D.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
II.D.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji kanalizacyjnej. Dla armatury szt. 
 
II.D.8 Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne”  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
II.D.9 Podstawa płatności 
II.D.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punk 9. 
 
II.D.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
Cena montażu wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej obejmuje: 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. III – IV i V – VI wraz z umocnieniem ścian , 
 przygotowanie podłoża i fundamentu 
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 montaż wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
 wykonanie izolacji rur , 
 wykonanie nawierzchni posadzki 
 zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
 koszty składowania wywiezionego gruntu, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania, 
 konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 
 

II.D.9.2.1 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez 
wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót. 

II.D.10 Przepisy związane 
1. PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 
2. PN-85/M-75178/00 Armatura odpływowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania. 
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II.E WEWNĘTRZNA INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 
II.E.1 Wstęp 
II.E.1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania. 
 
II.E.1.2 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
 
II.E.2 Materiały 
II.E.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 2. 
 
II.E.2.2 Rodzaje materiałów 
Materiałami stosowanymi przy instalacji centralnego ogrzewania, objętymi niniejszą ST, są: 

 rury i kształtki systemu rur wielowarstwowych PEX/Al/PEX  
 Grzejniki konwektorowe typu V 
 Osprzęt c.o. 
 Kurtyna powietrzna wraz z wyposażeniem 

 
II.E.3 Sprzęt 
II.E.3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
II.E.3.2 Sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych 
Do wykonania instalacji kanalizacyjne wymaga się sprzętu: drobny sprzęt instalatorski. 
 
II.E.4 Transport 
II.E.4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
II.E.4.2 Transport materiałów 
Materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu z zapewnieniem zabezpieczenia przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz wpływami atmosferycznymi. 
 
II.E.5 Wykonanie robót 
II.E.5.1 Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST -00.00„Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
II.E.5.2 Wykonanie instalacji wodociągowej 
Instalacje centralnego ogrzewania wykonać z rur PEX/AL./PEX i stalowych podtynkowo w osłonach 
termicznych z pianki polietylenowej. Grzejniki zastosować typu V o parametrach grzejników podanych w części 
rysunkowej projektu. Całość prac instalacyjnych wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową oraz 
obowiązującymi normami i przepisami. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć akceptacje inżyniera. 
 
II.E.6 Kontrola jakości robót 
II.E.6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 
II.E.6.2 Kontrola wykonania robót wykończeniowych 
Instalacja centralnego ogrzewania powinna spełnić wymogi dokumentacji projektowej, ST pkt. 5 oraz 
przytoczonych PN i Inżyniera. 
 



  110 
 

II.E.6.3 Techniczne zasady kontroli 
Kontrolę robót należy przeprowadzać wg poniżej wymienionych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót , wynikających stąd norm oraz rozporządzeń : 

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom I, III. Budownictwo 
Ogólne; 

2. Konstrukcje stalowe, (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; 
Instytutu Techniki Budownictwa 2003r.) oraz warunki techniczne wykonania i odbioru robót 
budowlanych wydanie COBR Instal.  

4. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom V. Instalacje 
elektryczne (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1988r.; Instytutu 
Techniki Budownictwa 2003r.) 

5. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowane przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Publicznych (obecnie Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad). 

6. Uzupełniająco-specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opracowane przez 
Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp. z o.o. 2005r. . 

Rozporządzenia: 
1. Rozporządzenie MBiPMB z dnia 28.03.72 w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-

montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 96 z dnia 15.10.1993 r. 
2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (DZ.U Nr 10) rozbiórki 
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (DZ.U Nr 25, póz. 133 z dnia 13 marca 1995r). 
4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 30.12.1997 (Dz.U. z 31.12.1997) w sprawie opłat za składowanie 

odpadów, z listą odpadów , sposobu ich klasyfikowania rozporządzenie Ministra Środowiska z 
27.09.2001 (Dz.U. z 2001r., nr 112, póz. 1206) 

 
II.E.6.4 Ocena wyników badań 
Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od dokumentacji projektowej, od postanowień ST 
wymienionych w pkt 6.3. lub od ustaleń Inżyniera powinny zostać rozebrane i ponownie wykonane na koszt 
Wykonawcy. 
 
II.E.7 Obmiar robót 
II.E.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 
 
II.E.7.2 Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej instalacji CO. Dla grzejników szt. 
 
II.E.8 Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
  

II.E.9 Podstawa płatności 
II.E.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00.00 „Wymagania ogólne” punkt 9. 
 
II.E.9.2 Cena jednostki obmiarowej 
II.E.9.2.1 Cena montażu instalacji centralnego ogrzewania wraz z otuliną termiczną i grzejnikami obejmuje: 

 dostawę materiałów, 
 wykonanie robót przygotowawczych, 
 przygotowanie ścian do montażu grzejników 
 montaż grzejników wraz z montażem armatury , rury i innego wyposażenia  
 montaż nagrzewnic wodnych wraz z montażem armatury 
 przeprowadzenie próby szczelności, 
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 wykonanie izolacji rur , 
 wykonanie malowania rur, 
 koszty składowania materiałów, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
 pomiary i badania, 
 konserwacja urządzeń do chwili przekazania Zamawiającemu. 

II.E.9.2.2 Zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać (ilości wskaźnikowe do weryfikacji przez 
wykonawcę) roboty jak w przedmiarze robót.  

II.E.10 Przepisy związane 
1. PN-M-34452:1999 Kotły grzewcze. Kotły grzewcze na paliwa stałe z cyklicznym zasypem 

paliwa. Wymagania i badania. 
2. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i 

urządzeń. Wymagania i badania odbiorowe. 
3. PN-91/B-02416 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. 
4. PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania. 
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II.F KOTŁOWNIA GAZOWA 
II.F.1 Wstęp 
II.F.1.1 Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wewnętrznej instalacji kotłowni gazowej. 
 
II.F.1.2 Zakres stosowania Specyfikacji 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji 
Robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
II.F.1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu montaż 
kotłów wraz z armaturą, wykonanie wentylacji nawiewnej i wywiewnej , przystosowanie pomieszczenia pod 
względem budowlanym oraz montaż wkładu kominowego w systemie Viessmann (SPS z tworzywa sztucznego), 
doprowadzenie gazu z zewnątrz budynku do urządzenia, roboty instalacyjne, roboty elektryczne , roboty 
montażowe automatyki , wodno-kanalizacyjne i odbiór kotłowni. Zakresem objęte jest całe pomieszczenie 
kotłowni. 

 
II.F.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
II.F.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz 
za zgodność z Dokumentacją Projektową (budowlaną i wykonawczą) ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BSTID.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
II.F.2 Materiały 

 Kocioł kondensacyjny wodne  
 Naczynie wzbiorcze 
 Rozdzielacze 
 Urządzenie  
 Zawory odpowietrzające, zwrotne, zaporowe, trójdrożne 
 Rury stalowe w instalacjach c.o. 
 Osadniki żeliwne 
 Zawory bezpieczeństwa 
 Izolacja 
 Manometry, termometry 
 Odmulacze 
 Pompy obiegowe 
 Tablice sterownicze 
 Automatyka 
 Instalacje elektryczne 
 Kurki gazowe  
 Zawory z mieszaczami 
 Kanał nawiewny ,  komin w systemowym rozwiązaniu SPS  

 
II.F.3 Sprzęt 
Roboty należy wykonać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego spełniającego wymagania 
BHP i akceptowanego przez Inżyniera. 
 
II.F.4 Transport 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach 
dojazdowych. Materiały mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu. Należy 
zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 
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II.F.5 Wykonanie robót 
Instalację od kotła do kolektorów należy wykonać z rur stalowych. Wykonać kanał nawiewny i wywiew do i z 
pomieszczenia kotłowni z blachy natomiast komin spalinowy włożyć w rozwiązaniu systemowym SPS. Montaż 
wszystkich urządzeń wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową i wykonanie rozdzielaczy do układu c.o.. Regulacja i 
ustawienie automatyki kotłowni oraz programowanie zgodnie z ustaleniami Inwestora. 
 
II.F.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem właściwego podłączenia do 
przyborów, rozdzielaczy, prawidłowego przejścia przez ściany i stropy.  
 
II.F.7 Odbiór robót 
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wyników badań 
należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. Jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane 
roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane 
roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest 
zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
II.F.8 Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 

 Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 2 i 5. 
 Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera. 

 
II.F.9 Przepisy związane 

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II-instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Roboty budowlano-montażowe MBiPMB Wydanie II-1997r. 

2. Wytyczne wykonawcze instalacji wentylacji mechanicznej opracowanych przez Centralny Ośrodek 
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL”. 

3. Aktualnymi normami i przepisami BHP. 
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II.G INSTALACJA GAZOWA 
II.G.1 Wstęp 
II.G.1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonywaniem wewnętrznej instalacji gazowej. 
 
II.G.1.2 Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 
II.G.1.3 Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie i odbiór instalacji gazu ziemnego 
 
II.G.1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
Pojęcia ogólne: 
Sieć wodociągowa i przyłącza wodociągowe — zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
doprowadzania wody do odbiorcy. 
 
II.G.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania z normami PN i Warunkami Technicznymi oraz 
za zgodność z Dokumentacją Projektową (budowlaną i wykonawczą) ST i poleceniami Inżyniera. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST BSTID.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
 
II.G.2 MATERIAŁY 
Instalację gazową należy wykonać z rur stalowych czarnych, łączonych przez spawanie. Na wewnętrznej 
instalacji gazowej należy zamontować aktywny system bezpieczeństwa instalacji gazowej , zawory odcinające 
oraz gazomierz . 
Szafka gazowa jedna na budynku szatni. Szafka na budynku szatni zostanie wyposażona w układ 
zabezpieczający. Układ ten tworzy zawór szybkozamykający, sterowany czujnikami gazu oraz układ sterowania 
wyposażony w sygnalizację optyczno-dźwiękową. 
 
II.G.3 Sprzęt 
Sprzęt powinien być akceptowany przez Inżyniera. 
 
II.G.4 Transport 
Transport materiałów i urządzeń pomocniczych dowolnymi środkami transportowymi w sposób zabezpieczający 
przed uszkodzeniem. 
Transport po budowie powinien odbywać się po odpowiednio przygotowanych drogach dojazdowych. Materiały 
mogą być przewożone odpowiednimi do asortymentu środkami transportu. 
Należy zadbać o właściwe zabezpieczenie ładunku i bezpieczeństwo transportu. 
 
II.G.5 Wykonanie robót 

 wstawienie zaworu szybkozamykającego, 
 montaż rur i urządzeń, 
 zamontowanie zaworu szybkozamykającego,  
 wykonanie próby ciśnieniowej obejmującej spawy i połączenia, 
 malowanie rurociągu 
 montaż szafek naściennych 
 montaż gazowych nagrzewnic powietrz wraz z konstrukcją wsporczą. 
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II.G.6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości robót powinna przebiegać w sposób ciągły ze sprawdzeniem właściwego podłączenia do 
przyborów, rozdzielaczy, prawidłowego przejścia przez ściany i stropy.  
 
II.G.7 Obmiar robót 
Ogólne zasady obmiaru podano w ST BSTID.00.00.00 „Wymagania Ogólne". 
Obmiaru ilościowego dokonuje się na wykonanie 1 mb. instalacji gazu i szt. zaworu. 
 
II.G.8 Odbiór robót 
Odbiory należy wykonać sprawdzając przytoczone w punkcie 6 kryteria oceny. Na podstawie wyników badań 
należy sporządzić protokoły odbioru robót końcowych. 
Jeśli wszystkie badania dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. 
Jeśli chociaż jedno badanie dało wynik negatywny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami 
norm i kontraktu. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z normą i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 
 
II.G.9 Podstawa płatności 
Cena obejmuje: 

1. Pełne wykonanie robót ujęte w punkcie 5. 
2. Zatwierdzenie wykonania robót przez Inżyniera. 

 
II.G.10 Przepisy związane 

1. Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych część II-instalacje sanitarne i 
przemysłowe. Roboty budowlano-montażowe MBiPMB Wydanie II-1997r. 
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III INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
 

III.A CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
III.A.1 Nazwa zamówienia 
Instalacje elektryczne w ramach zadania „Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na 
świetlicę wiejską oraz rozbudowa z przeznaczeniem na garaż OSP na działkach nr ewid. 1019/1, 1019/2, oraz 
części działki nr  ewid. 1020/2 położonych w miejscowości Groble, gm. Jeżowe”. 
 

III.A.2 Przedmiot Specyfikacji i zakres robót instalacyjnych 
Przedmiot niniejszej specyfikacji stanowi wymagania techniczne związane z wykonaniem robót elektrycznych, 
ogólnych zasad organizacji pracy na budowie, transportu, przyjmowania i składowania materiałów na budowie, 
założeń kalkulacyjnych, kontroli zużycia środków produkcji, warunków obmiaru, koordynacji robót instalacyjnych 
z innymi rodzajami robót w trakcie ich wykonywania i przekazanie wykonanych instalacji do eksploatacji. 
Zakres wykonania podstawowych instalacji elektrycznych niskiego napięcia: 
- piętrowe tablice rozdzielcze wnękowe, 
- rozdzielnice natynkowe, 
- wewnętrzne linie zasilające, 
- instalacja oświetlenia ogólnego 230V AC, 
- „ gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230V AC, 
- „ siłowa 230VAC i 400V AC , 
- „ sterowania i sygnalizacji . 
- „ ochrony przed dotykiem pośrednim w systemie sieciowym TN-S, 
- „ lokalnych połączeń wyrównawczych, 
- „ głównej szyny wyrównawczej (uziemiającej). 
 
Zakres robót instalacyjnych w budynku w kolejności technologicznej wykonywania jest następujący: 
1. Demontaż istniejących instalacji elektrycznych w zakresie opisanym w projekcie. 
2. Kucie bruzd pod przewody kabelkowe i rury elektroinstalacyjne. 
3. Układanie przewodów elektrycznych pod tynkiem oraz w rurach elektroinstalacyjnych. 
4. Układanie przewodów w korytkach kablowych. 
5. Zaprawianie bruzd. 
6. Montaż tablic i rozdzielnic elektrycznych. 
7. Montaż opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego. 
8. Montaż osprzętu teletechnicznego. 
9. Podłączenie osprzętu, aparatów i urządzeń technologicznych. 
10. Podłączenie iglic odgromowych i zwodów pionowych do istniejącej instalacji odgromowej. 
11. Pomiary i badania instalacji elektrycznych. 
12. Odbiory robót. 
 

III.A.3  Wyszczególnienie robót towarzyszących i tymczasowych 
1. Wykonanie przebić i przekuć przez ściany i stropy. 
 

III.A.4 Informacje o terenie budowy 
Informacje o terenie budowy zawierające niezbędne dane o organizacji robót budowlanych, warunkach 
bezpieczeństwa pracy, zapleczu dla potrzeb wykonawcy, ogrodzenia zawarte są w ogólnej specyfikacji 
technicznej SO. 
 
III.A.5 Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót (wg wspólnego słownika zamówień CPV) 
45311000-0 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych. 
45311100-1 Roboty w zakresie układania przewodów instalacji elektrycznej. 
45311200-2 Roboty montażowe osprzętu elektrycznego i opraw oświetleniowych. 
45312310-3 Roboty w zakresie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych. 
45315000-8 Instalowanie elektrycznych systemów grzewczych i innego osprzętu elektrycznego w budynkach. 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne. 
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45315600-4 Instalacje niskiego napięcia. 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych. 

 

III.A.6  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowią uzupełnienie do określeń, 
znajdujących się w. Specyfikacjach branżowych, i są zgodne z obowiązującymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. 
1. Wewnętrzna linia zasilająca (WLZ) – część obwodu elektrycznego, która wraz z odgałęzieniami stanowi układ 
zasilający w energię elektryczną poszczególne instalacje odbiorcze od rozdzielni głównej do tablic 
rozdzielczych. 
2. Instalacja elektryczna – zespół odpowiednio połączonych przewodów i kabli wraz ze sprzętem i osprzętem 
elektroinstalacyjnym, a także urządzeniami i aparatami - przeznaczony do przesyłu, rozdziału, zabezpieczenia i 
zasilania odbiorników energii elektrycznej. 
3. Instalacje siłowe - instalacje elektryczne zasilające odbiorniki o dużych mocach znamionowych. 
4. Tablica rozdzielcza (obwodowa) – blok funkcjonalny wyposażony w odpowiednią aparaturę (rozdzielczą, 
zabezpieczeniową, łączeniową, pomiarowo-kontrolną), służący do zasilania obwodów (odbiorów) w budynku. 
5. Aparaty elektryczne – urządzenia elektryczne jak np. styczniki, łączniki, przekaźniki, kasety sterownicze, 
zegary, skrzynki sterownicze, szafki przekaźnikowe, zestawy osprzętu szynowego itp. 
 
III.A.7 Ogólne wymagania dotyczące robót instalacji elektrycznych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z dokumentacją 
projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno- budowlanymi, normami i zasadami wiedzy 
technicznej oraz warunkami p.poż., BHP i ochrony środowiska. Wykonawca robót instalacji elektrycznych i 
słaboprądowych zobowiązany jest do takiego wykonywania prac, aby były spełnione podstawowe wymagania 
dotyczące: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich 
warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, 
oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej ścian i stropów. 
Wykonawca wykona roboty elektryczne i słaboprądowe zgodnie z poleceniami Projektanta i Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Ogólne wymagania dotyczące wykonania instalacji elektrycznych i słaboprądowych w obiekcie są następujące: 
- Do wykonania instalacji elektrycznych należy używać przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu oraz aparatury  

i urządzeń spełniających wymagania określone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem 
CE, zapewniających nabywcę, że produkt spełnia podstawowe wymagania bezpieczeństwa a jego 
użytkowanie, zgodne z warunkami użytkowania, nie stanowi zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, 

- Wszystkie urządzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciągi instalacyjne powinny być 
zainstalowane, aby było możliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i 
konserwacji, 

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączenie odbiorów 
jednofazowych, 

- Trzeba umożliwić całkowitą wymianę instalacji i przewodów bez naruszania konstrukcji budynku, 
- Należy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
- Trasy przewodów należy wykonywać po liniach prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów, 
- Nie dopuszcza się układania instalacji bez osłon w posadzkach i w warstwach wykończeniowych 

podłogowych, 
- Obwody elektryczne wewnętrznych linii zasilających i kable magistralne instalacji należy prowadzić w 

budynku poza obrębem pomieszczeń, w wydzielonych kanałach lub szybach instalacyjnych, 
- Obwody elektryczne odbiorcze dla zasilania poszczególnych urządzeń należy prowadzić w obrębie danego 

pomieszczenia, 
- W instalacjach odbiorczych należy stosować odrębne obwody elektryczne do: 

o Oświetlenia, 
o Gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, 
o Instalacji siłowej obiektu, 
o Odbiorników 400V zainstalowanych na stałe. 

- Tablice z aparatami zabezpieczającymi, szafy aparatury, należy ustawiać w taki sposób, aby zapewnić łatwą 
obsługę i zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych, 
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- Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnić niezbędną 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Należy instalować puszki z otworami do mocowania gniazd 
za pomocą wkrętów, 

- W każdym pomieszczeniu należy zainstalować odpowiednią liczbę gniazd wtyczkowych w celu zapewnienia 
funkcjonalności instalacji , 

- Gniazda wtyczkowe, gniazda RTV-SAT, gniazda telefoniczne, gniazda internetowe, łączniki oświetlenia, 
osprzęt sterowniczy, pomiarowo- kontrolny, należy instalować w sposób nie kolidujący z wyposażeniem 
pomieszczenia. 

- Położenie zał./wył. łączników oświetlenia należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było ono 
jednakowe, przy czym załączanie oświetlenia powinno następować po wciśnięciu górnej części łącznika 
kołyskowego, 

- W każdym pomieszczeniu należy instalować gniazda wtyczkowe wyłącznie ze stykiem ochronnym, 
- Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby styk ten 

występował u góry, 
- Przewody gniazd wtyczkowych dwubiegunowych należy połączyć w taki sposób, aby przewód fazowy 

dochodził do lewego zacisku a przewód neutralny do prawego zacisku, 

-  
- Nie należy stosować gniazd wtyczkowych podwójnych lub potrójnych, w których nie może być realizowany 

jednakowy układ biegunów względem styku ochronnego PE, tak jak podano powyżej, 
- Pomieszczenia powinny być wyposażone w wypusty oświetleniowe a liczba wypustów i ich rozmieszczenie 

powinno zapewnić prawidłowe oświetlenie pomieszczeń. Wszystkie wypusty powinny mieć wyprowadzony 
przewód ochronny PE, 

- Instalacje elektryczne należy wykonać przewodami o żyłach miedzianych, 
- Należy sprawdzić, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczeń i środków ochrony przeciwporażeniowej 

są zgodne z aktualnymi przepisami i normami, 
- Należy sprawdzić, czy środki ochrony przed przepięciami są zgodne z aktualnymi przepisami i normami, 
- Instalacje elektryczne należy wykonać i zabezpieczyć w taki sposób, aby nie były źródłem pożarów  

w budynku, ani nie powodowały rozprzestrzeniania się ognia, 
- Instalacja powinna zapewnić ochronę środowiska przed skażeniem, emitowaniem niedopuszczalnego 

poziomu drgań, hałasu oraz oddziaływaniem pola elektromagnetycznego, 
- Instalacje elektryczne nie mogą być źródłem zakłóceń elektromagnetycznych (EMI), EMC. 
 

III.B MATERIAŁY 
 
III.B.1 Wymagania dotyczące właściwości wyrobów 
Wszelkie użyte materiały winny posiadać atesty i świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
Wykonawca przedstawi je przy odbiorze w formie oddzielnej teczki w której zestawione zostaną dokumenty, 
poprzedzone spisem zawartości. Spis zawartości winien pokrywać się z zestawieniem materiałów wydanym w 
projekcie. 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

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

- Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną 
w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

- Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz.U.98/99). W 
przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Od 1 maja 2004 r. za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent: 
- Dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg określonego systemu oceny 

zgodności, 
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- Wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak: przepisy dotyczące wymagań 
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Międzynarodową Komisję 
Elektrotechniczną (IEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 
Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty 
techniczne, 

- Oznakował wyroby znakiem CE zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
- Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisów 

dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach określonych. Oznacza to, że wydane aprobaty 
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty i deklaracje zgodności z normami lub aprobatą 
techniczną zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

- Wykonawca ma prawo wnioskować o zastosowanie rozwiązań zamiennych, nie obniżających tego 
standardu. Wprowadzone zmiany nie mogą pociągać za sobą zwiększenia kosztów inwestycji ani zmieniać 
idei projektu. Wszelkie zmiany muszą uzyskać akceptację Inwestora i Głównego Projektanta. Jeżeli 
zastosowanie rozwiązania zamiennego wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji, 
strona wnioskująca ponosi pełną odpowiedzialność za dokonanie tych zmian, związaną z tym koordynację 
międzybranżową oraz uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. 

- Co najmniej na cztery tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów oraz aktualne: certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty 
techniczne, świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Przedstawiciela 
Zamawiającego. 

- Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane  
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 

- Po uzgodnieniach, próbach, (dobraniu kolorów) próbki ostateczne zatwierdzone przez Przedstawiciela 
Zamawiającego będą przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przeznaczonym pomieszczeniu. 

- Materiały i akcesoria użyte do budowy będą musiały być identyczne z tymi w modelach lub próbkach 
zatwierdzonych przez Przedstawiciela Zamawiającego. Ocena zgodności materiałów należy wyłącznie do 
Przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
III.B.2 Przewody elektryczne. (CPV 45311100-1) 
Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe, z żyłami miedzianymi jedno- lub wielodrutowymi, o 
izolacji i powłoce polwinitowej, okrągłe oraz płaskie trzy- i pięciożyłowe zgodne z normami: PN-87/E-90060, 
ZN- 93/MP-13-K12175 
Żyła: miedziana jednodrutowa (D) klasy 1 lub wielodrutowa (L) klasy 2 wg PN-88/E-90160 
Izolacja: polwinitowa 
Powłoka: polwinitowa 
Barwy izolacji: 
3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska i czarna 
4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna i brązowa 
5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, czarna, brązowa i czarna lub brązowa 
Zastosowanie: do układania na stałe w urządzeniach elektroenergetycznych, w pomieszczeniach suchych 
i wilgotnych, na tynku i pod tynkiem przewody kabelkowe WLZ 1-żyłowe w rurach PCV – LgY95mm2 - 500V 
YDY, YLY - przewody o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) lub wielodrutowych (L) 
oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y) 
YD(L)Yżo - jw. lecz z żyłą ochronną zielono-żółtą 
YDYp - jak YDY lecz płaski (p) 
YDYpżo - jw. lecz z żyła ochronna zielono-żółta 
Maks. temp. pracy: 70oC 
 
III.B.3 Oprawy oświetleniowe. (CPV 45311200-2) 
Stosować oprawy oświetleniowe wg wykazu – projekt wykonawczy. 
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III.B.4 Rozdzielnice elektryczne. (CPV 45315700-5) 
Tablice montować we wnękach wykutych w murze w sposób trwały przez obsadzenie na kotwach i 
uszczelnienie pianką montażową – drzwiczki tablic zlicować z powierzchnią tynku. 
Tablice te są rozwiązaniami systemowymi modułowymi. Minimalny odstęp pomiędzy szynami TH – 15 cm. 
Aparatura modułowa osłonięta od frontu maskownicami. Zabezpieczenia poszczególnych obwodów należy 
opisać w sposób trwały, jednoznaczny i czytelny. Wnęka z tablicą zamknięte są drzwiami pełnymi. 
Zasilanie awaryjnego oświetlenia podświetlanych znaków kierunku ewakuacji z oddzielnego obwodu w tablicach 
TE.  Tablica rozdzielcza podtynkowa wykonana w II klasie ochronności, In=63A, wyposażona w aparaturę 
modułową montowaną na szynach TH 35. Schemat ideowy oraz wyposażenie tablicy rozdzielczej wg projektu. 
Wszystkie tablice należy zaopatrzyć w schematy strukturalne z opisami obwodów i wartościami zabezpieczeń. 
2.6. Osprzęt łącznikowy i gniazda wtyczkowe. (CPV 45311200-2) 
1. puszki odgałęźne z tworzywa sztucznego fi80 podtynkowe, 
3. puszki odgałęźne z tworzywa sztucznego 108x108mm natynkowe i wpuszczane w tynk, 
4. puszki instalacyjne fi60 podtynkowe 1- lub 2-krotne, 
5. łączniki instalacyjne 16A-230VAC podtynkowe IP20, 
6. łączniki instalacyjne 16A-230VAC podtynkowe z uszczelkami IP44 w sanitariatach i pomieszczeniach 
technicznych, 
7. gniazda wtyczkowe 3-biegunowe 16A/N+PE-230VAC podtynkowe pojedyncze i podwójne, 
 
III.B.5 Stosowanie materiałów 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne przewidują zastosowanie określonych materiałów  
i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych robotach. Wariantowe stosowanie materiałów 
dotyczy tylko tych materiałów, które nie zostały doprecyzowane przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej 
lub ST. Wykonawca przedstawi Przedstawicielowi Zamawiającego i Projektantowi propozycje materiałów. 
Wykonawca powiadomi Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta o swoim zamiarze nie mniej niż 4 tygodnie 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta. Przedstawiciel Zamawiającego, po uzgodnieniu z Projektantem, 
podejmie odpowiednią decyzję. 
Wybrany i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiającego materiał, element budowlany lub urządzenie nie 
może być ponownie zmieniane bez jego zgody. 

 

III.B.6 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji 
Przedstawiciela Zamawiającego i Projektanta, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy, bądź złożone 
w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiającego. Jeśli Przedstawiciel Zamawiającego i Projektant 
zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt 
tych materiałów zostanie przewartościowany przez Przedstawiciela Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 

III.B.7 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do montażu, 
były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do 
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiał używane na placu budowy winny 
być przechowywane w krytych pomieszczeniach zaplecza budowy wykonawcy. Sposób składowania winien 
zabezpieczyć przed zniszczeniem i pożarem. 

 

III.C SPRZĘT 
 
1. Urządzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach powinny odpowiadać ogólnie 
przyjętym wymaganiom co do ich jakości i wytrzymałości. 
2. Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany powinny mieć ustalone parametry techniczne i powinny być 
ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem. 
3. Należy uniemożliwić dostęp do maszyn i urządzeń na miejscu prowadzenia robót osobom nieupoważnionym 
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do obsługi. 
4. Używane na budowie maszyny i urządzenia można uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu 
technicznego i działania. Należy je zabezpieczyć przed możliwością uruchomienia przez osoby niepowołane. 
5. Przekroczenie warunków technicznych określonych przez producenta jest zabronione. 
 

III.D  TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu 
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Przedstawiciela 
Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w 
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 
Materiały przewidziane do wykonania robót instalacji elektrycznych mogą być przewożone środkami transportu  
z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materiały wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed 
przewróceniem oraz przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać zgodnie z kierunkiem strzałki na 
tabliczce bębna. Należy unikać transportu kabli w temperaturze poniżej -15°C. W czasie transportu i 
przechowywania materiałów elektroenergetycznych należy zachować wymagania wynikające ze specjalnych 
właściwości tych urządzeń, zastrzeżonych przez producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz 
składowania aparatury elektrycznej, urządzeń rozdzielczych, urządzeń i instalacji należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców,  
a w szczególności: transportowane urządzenia należy zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami  
a także przesuwaniem się. Aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na 
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok. 
Środki transportu przewidziane do stosowania: 
-  Samochód dostawczy do 0.9t, 
-  Samochód skrzyniowy do 5t, 

Środki transportu powinny być jak określono w specyfikacji lub inne, o ile zostaną zatwierdzone przez 
Przedstawiciela Zamawiającego. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowaniu urządzeń należy przestrzegać zaleceń 
wytwórców, a w szczególności: 
- transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem 

się wewnątrz ładowni; 
- na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować i odpowiednio zabezpieczyć i przewozić 

oddzielnie czułą aparaturę rejestrującą oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, aparaturę  
i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia 
powłok lakierniczych, osłon blaszanych, itp., 

- Zaleca się dostarczanie urządzeń na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem. Dotyczy to 
szczególnie dużych i ciężkich elementów. 

 
Transport, załadunek i rozładunek kabli elektrycznych należy dokonać z zachowaniem warunków: 
- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach lub opakowaniach 

fabrycznych, jeżeli masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wyższa niż +4°C, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40-krotna średnica kabla, 

- bębny z kablami o masie powyżej 750 kg należy przewozić przyczepami kablowymi z wyposażeniem do 
podnoszenia i opuszczenia bębnów oraz urządzeniem umożliwiającym bezpieczne odwijanie kabla, 

- dopuszcza się przemieszczanie bębnów kablowych o masie powyżej 750 kg przy użyciu żurawi, 
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- bębny z kablami o masie powyżej 750 kg powinny być wtaczane i staczane po legarach przy użyciu 
wciągarki ręcznej, 

- bębny z kablami powinny być ustawione osiami w kierunku jazdy i unieruchomione za pomocą desek i 
klinów przymocowanych do podłogi samochodu, 

- należy przewozić bębny z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się przewożenie bębnów z kablami  
w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczep, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz, a tarcze 
bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się przetaczać, 

- kładzenie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać 
poziomo, 

- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się wykonać przy pomocy 

żurawia, 
- staczanie bębnów z kablami powinno odbywać się za pomocą pochylni wykonanych z odpowiednio grubych 

bali wzmocnionych podporami oraz lin przymocowanych do stalowej osi, przechodzącej przez tuleję bębna, 
- swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest 

niedopuszczalne. 
 

III.E Wymagania ogólne dotyczące wykonania montażu instalacji 
elektroenergetycznych i słaboprądowych 

 
1. Roboty winny być wykonywane zgodnie z przepisami i zasadami obowiązującymi w tym zakresie, a w 
szczególności z aktualnymi polskimi normami, branżowymi normami i normami dotyczącymi 
przedmiotowych robót oraz niniejszą specyfikacją techniczną. 
2. Normy zużycia materiałów przewidują zastosowanie materiałów odpowiadających wymaganiom 
jakościowym, określonych w polskich i branżowych normach. 
3. Nakłady pracy sprzętu uwzględniają zastosowanie pełnosprawnego sprzętu i maszyn oraz środków 
transportu 
technologicznego, właściwych dla danego rodzaju robót, a także wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
4. Nakłady są wyliczone i ustalone dla robót wykonywanych w przeciętnych warunkach, umożliwiających dowóz 
i składowanie materiałów na stanowiskach przyobiektowych. 
5. W nakładach uwzględniono całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i 
technologii wykonywania robót oraz przy uwzględnieniu wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do 
wykonania elementów lub robót. 
6. Nakłady robocizny obejmują oprócz czynności podstawowych również następujące roboty i czynności: 
- transport technologiczny sprzętu, materiałów, wyrobów i narzędzi ze składowiska przyobiektowego do miejsca 
wbudowania. 
- dokonanie kontroli stanu jakości materiałów, 
- przemieszczanie sprzętu w obrębie stanowiska roboczego, 
- montaż, demontaż i przestawianie rusztowań dla prac wykonywanych na wys. do 4 m, 
- wykonywanie nie wymienionych w wyszczególnieniach robót czynności pomocniczych, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego obsługi etatowej, 
- usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawcę, 
- udział brygadzisty w przeprowadzaniu wewnętrznego obmiaru i odbioru robót. 
- nakładów na wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych dla kabli układanych w 
budynkach, kanałach lub na estakadach. 
7. Nakłady zużycia materiałów zostały określone na podstawie Katalogu Jednostkowych Norm Zużycia 
Materiałów Budowlanych Tom II, Instalacje Sanitarne i Elektryczne, wydanie z 1980 r. 
8. Rodzaj, typ oraz wymagania techniczne materiałów należy przyjmować z dokumentacji projektowej. 
9. Nakłady zużycia materiałów należy uzupełnić o nakłady na materiały pomocnicze, których wartość wynosi 
2,5 % w stosunku do wartości materiałów podstawowych. W zależności od potrzeb do materiałów 
pomocniczych zaliczono przykładowo: cement, drut aluminiowy i elektrody do spawania, farby, gips, kit 
uszczelniający, kleje, kołki rozporowe i wstrzeliwane z nabojem, lepik asfaltowy, nakrętki, deski, papier ścierny, 
podkładki okrągłe i sprężynujące, proszek do spawania aluminium, rozpuszczalnik do farb, śruby, taśmę 
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izolacyjną, wkręty do drewna, wazelinę techniczną, koszulki igielitowe, klamerki, uchwyty do mocowania 
przewodów, itp. 
10. Nakłady rzeczowe robocizny dotyczą elementów i robót wykonywanych w budynkach do 5 kondygnacji, oraz 
budowlach naziemnych o wysokości do 4 m. 
11. W przypadku wykonywania robót na większych wysokościach nakłady robocizny powiększa się o 
współczynniki, które mają na celu zrekompensowanie zwiększonych z tego tytułu nakładów robocizny. 
 
III.E.1 Trasowanie (CPV 45311100-1) 
1. Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. 
2. Trasa instalacji podtynkowej powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji i 
remontów. 
3. Trasa winna przebiegać w liniach poziomych i pionowych: 
- dla tras poziomych (o szerokości 30 cm): 
SH-g: 30cm pod gotową powierzchnią sufitu w pomieszczeniach (15 – 45 cm) 
SH-d: 30 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (15 – 45 cm) 
SH-s: 100 cm powyżej gotowej powierzchni podłogi (90 – 120 cm) 
- dla tras pionowych (o szerokości 20 cm): 
SP-o/d: 10-30 cm od skraju ościeżnic okien/drzwi 
SP-k: 10-30 cm od linii zbiegu ścian w kącie 
4. Trasy instalacji i korytek instalacyjnych winny być skoordynowane z trasami innych instalacji: c.o., gazowej, 
wodociągowej i kanalizacyjnej. 
 
III.E.2 Kucie zaprawianie bruzd. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów. Układanie rur. 

(CPV 45311100-1) 
1. Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcję. 
2. Zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych. 
3. Bruzdy wykuwać mechanicznie. 
4. Konstrukcje wsporcze i uchwyty pod korytka instalacyjne przewidziane do ułożenia na nich instalacji 
elektrycznych, powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji budynku itp.) w 
sposób trwały, uwzględniający rodzaj instalacji, warunki lokalne i technologiczne w jakich dana instalacja 
będzie pracować. 
5. Rury z tworzywa sztucznego układać w wykutych bruzdach lub na uchwytach odstępowych osadzonych w 
podłożu. 
6. Łuki na rurach wykonywać na gorąco lub na zimno w taki sposób aby promień zgięcia rury zapewniał 
swobodne wciąganie przewodów. 
7. Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami. 

 

III.E.3 Układanie i mocowanie przewodów (CPV 45311100-1) 
1. Instalacje podtynkowe należy wykonywać przewodami wielożyłowymi płaskimi. 
Instalacje natynkowe, układane w korytkach i w rurach winidurowych przewodami kabelkowymi okrągłymi. 
Układanie rur elektroinstalacyjnych obejmuje: 

 Sprawdzenie drożności rur. 
 Cięcie. 
 Połączenie rur. 
 Wprowadzenie rur do puszek i innych elementów instalacji. 
 Umocowanie rur do podłoża. 

Montaż korytek instalacyjnych obejmuje: 
 Trasowanie. 
 Odmierzanie i ucięcie korytek. 
 Wykonanie ślepych otworów. 
 Osadzenie kołków rozporowych. 
 Umocowanie korytek za pomocą wkrętów. 
 Zmontowanie pozostałych elementów łącznych i pokryw. 

2. Przewody wprowadzane do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do wykonania połączeń. 
3. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy przeciąć wzdłuż mostki 
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pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji. 
4. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie. 
5. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek. 
6. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je tak, aby nie uszkodzić żył 
przewodu. 
7. Do puszek należy wprowadzać tylko te przewody, które wymagają łączenia w puszce. Pozostałe przewody 
należy prowadzić obok puszki. 
8. 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. 
9. Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w złączach 
płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur. 
10. Sposoby układania przewodów: 
- „C” – przewody wielożyłowe bezpośrednio w murze o rezystywności cieplnej nie większej niż 2 K*m/W, 
- „B1” – przewody jednożyłowe w rurach instalacyjnych na ścianie murowanej o rezystywności cieplnej nie 
większej niż 2 K*m/W, 
- „B2” – przewody wielożyłowe w rurach instalacyjnych na ścianie murowanej o rezystywności cieplnej nie 
większej niż 2 K*m/W, 
 

III.E.4 Montaż sprzętu i osprzętu (CPV 45311200-2) 
1. Stosować osprzęt instalacyjny wg p. 2.5. 
2. Osprzęt instalacyjny należy mocować o podłoża w sposób trwały zapewniający mocne i bezpieczne jego 
osadzanie w ślepych otworach na zaprawie gipsowej. 
3. Łączniki montować obok drzwi w strefie pionowej tak, aby środek najwyżej położonego łącznika znajdował 
się nie wyżej niż 130 cm ponad gotową powierzchnią podłogi. 
4. Gniazda wtyczkowe w łazienkach i wszystkie łączniki instalacyjne instalowane ponad powierzchniami pracy 
powinny być umieszczane w poziomej strefie instalacyjnej na wysokości 130 cm ponad gotową powierzchnią 
podłogi; zaś gniazda w pomieszczeniach biurowych na wysokości 0,3 m 
5. Gniazda wtyczkowe, łączniki i wypusty przyłączeniowe, które muszą być umieszczone poza zalecanymi 
strefami instalowania powinny być zasilane liniami biegnącymi prostopadle do najbliżej położonej poziomej 
strefy instalacyjnej. 

 

III.E.5 Łączenie przewodów (CPV 45311100-1 + CPV 45311200-2) 
1. Łączenia przewodów należy wykonywać w aparatach, w osprzęcie instalacyjnym i w puszkach rozgałęźnych. 
Nie wolno stosować połączeń skręcanych w tynku. 
2. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. 
3. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk 
ten jest przystosowany. 
4. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy oczkiem 
a nakrętką oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w 
sposób umożliwiający przepływ prądu. 
5. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. 
6. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W 
przypadku stosowania żył ocynkowanych proces oczyszczenia nie powinien uszkodzić warstwy cyny. 
7. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zakończone zaprasowanymi 
tulejkami lub ocynowane. 
 
III.E.6 Przyłączanie odbiorników (CPV 45311200-2 + CPV 45312000-7 + CPV 45315000-8) 
1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją. 
2. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone do odbiorników muszą być 
chronione rurami osłonowymi z PCV. 
 
III.E.7 Montaż opraw oświetleniowych (CPV 45311200-2) 
1. Montaż opraw oświetleniowych obejmuje następujące czynności: 
- wyznaczenie miejsca zawieszenia, przykręcenia, 
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- przygotowanie podłoża do zamocowania oprawy, 
- rozpakowanie oprawy, 
- oczyszczenie oprawy, 
- otwarcie oprawy, 
- obcięcie i zarobienie końców przewodów 
- wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, 
- zamontowanie oprawy, 
- podłączenie przewodów, 
- uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki i klosze, 
- zamknięcie oprawy. 
- podłączenie elektroinwerterów w oprawach awaryjnych  lub ewakuacyjnych; 
2. Przewody opraw oświetleniowych należy łączyć z przewodami wypustów za pomocą złączek śrubowych. 
 
III.E.8 Próby montażowe, badania i pomiary (CPV 45315100-9 + CPV 45315600-4) 
1. Sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia: 
- określenie obwodu, 
- oględziny instalacji, 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach, 
- odłączenie odbiorników, 
- pomiar ciągłości obwodu, 
- podłączenie odbiorników, 
2. Pomiary rezystancji izolacji instalacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania 
induktorem 500 V lub 1000 V. 
Rezystancja izolacji między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem 
neutralnym lub ochronnym nie może być mniejsza od: 
- 0,25 MΩ dla instalacji 230 V, 
- 0,50 MΩ dla instalacji 400 V; 
3. sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania – próba działania wyłącznika różnicowoprądowego. 
4. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 
5. Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć 
instalację pod napięcie i sprawdzić czy: 
- punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem, 
- w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dołączone do właściwych zacisków, 
- silniki obracają się we właściwym kierunku. 
6. Nakłady rzeczowe robocizny ustalono dla zakresu i warunków technicznych: 
- określonych w wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych 
podczas odbioru końcowego obiektu budowlanego, wyd. COBR Elektromontaż, 
- określonych w instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
- określonych w Polskich Normach. 
7. Nakłady rzeczowe robocizny za "pierwszy pomiar" dla określonej grupy badań lub grupy urządzeń występują 
raz na obiekcie. 
8. Nakłady rzeczowe na sprawdzenie "obwodu elektrycznego", uwzględniają badanie i sprawdzenie odcinka 
końcowego instalacji elektrycznej, począwszy od ostatniego zabezpieczenia obwodu, łącznie z przyłączeniami 
pośrednimi w puszkach rozdzielczych do zacisków odbiornika elektrycznego. 
9. W tablicy przez pomiar rezystancji izolacji pomiędzy przewodami roboczymi a ziemią przewody ochronne PE 
należy traktować jako ziemię a przewód N jako przewód roboczy. 
10. Próba działania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji jest jednocześnie próba ciągłości 
przewodów ochronnych. 
11. Nakłady rzeczowe uwzględniają również sporządzenie protokołu z pomiaru i badań, zawierającego wyniki 
pomiaru wraz z oceną. 
 
III.E.9 Przewody połączeń wyrównawczych (CPV 45312310-3 + CPV 45312311-0) 
1. Przewody połączeń wyrównawczych głównych (przewody wyrównawcze główne) powinny mieć przekroje nie 
mniejsze niż połowa największego przekroju przewodu ochronnego zastosowanego w danej instalacji. Przekrój 
tych przewodów nie może być jednak mniejszy niż 6 mm2 Cu ani nie musi być większy niż 25 mm2 Cu . W 
przypadku stosowania innych materiałów niż miedź, przewody powinny mieć przekrój zapewniający taką 
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samą obciążalność prądową. 
2. Przewody połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych) łączące ze sobą dwie części przewodzące 
dostępne powinny mieć przekrój nie mniejszy niż najmniejszy przekrój przewodu ochronnego przyłączonego 
do jednej z tych części. Przewód połączeń wyrównawczych dodatkowych, łączący część przewodzącą 
dostępną z częściami przewodzącymi obcymi, powinien mieć przekrój nie mniejszy niż połowa przekroju 
przewodu ochronnego przyłączonego do części przewodzącej dostępnej. 
3. Należy przestrzegać zasadę, że przekrój przewodu wyrównawczego nie będącego żyłą przewodu lub kabla nie 
może mieć przekroju mniejszego niż 2,5 mm2 o ile jest zabezpieczony przed uszkodzenia mi mechanicznymi i 
4 mm2 o ile nie jest zabezpieczony przed takimi uszkodzeniami. 
4. Jako połączenia wyrównawcze dodatkowe mogą być wykorzystane części przewodzące obce stałego 
charakteru jak np. stalowe konstrukcje budowlane. 
5. O ile jako przewody ochronne lub uziemiające są wykorzystane rury wodociągowe, to wodomierz powinien 
być zmostkowany przewodem o odpowiednim przekroju wynikającym z funkcji, jaką rury pełnią w instalacji 
elektrycznej. 
6. Po wykonaniu instalacji i urządzeń ochrony przeciwporażeniowej powinna być przeprowadzona próba 
montażowa, tj. 
- oględziny wykonanej instalacji wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład, 
- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przed dotykiem pośrednim, 
- pomiary rezystancji uziemień, 
7. Na podstawie oględzin instalacji należy sprawdzić czy została ona wykonana zgodnie z dokumentacją 
techniczną i wymaganiami niniejszego rozdziału. W szczególności należy sprawdzić: 
- prawidłowość połączeń i przebiegu tras przewodów ochronnych, 
- umocowania przewodów ochronnych, 
- rodzaje i wymiary poprzeczne przewodów ochronnych właściwych i zastępczych oraz jakość wykonanych 
połączeń i przyłączeń, 
- oznakowanie barwne przewodów ochronnych, 
- prawidłowość mocowań urządzeń i aparatów oraz ich połączeń z instalacją. 
8. Pomiary impedancji pętli zwarciowych należy przeprowadzić z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa dla 
wszystkich chronionych urządzeń lub uziemień. W sieciach z systemem uziemień można dokonać pomiaru 
rezystancji styków połączenia urządzeń z przewodami uziemiającymi i rezystancji przewodów uziemiających. 
9. Protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem powinien zawierać dokładne określenie badanego 
odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony 
prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokóle należy 
uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego. 
10. Pomiary rezystancji uziomów należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi w przepisach. 
 
III.E.10 Urządzenie piorunochronne (CPV 45312311-0) 
1. Zwody poziome niskie nieizolowane – drut stalowy ocynkowany Φ8mm montowany lokalnie na uchwytach. 
2. Zwody poziome nieizolowane powinny być układane przy zachowaniu odstępów od powierzchni dachu co 
najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych, 
3. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, zwody niskie powinny stanowić sieć, której 
krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi dachu 
4. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może być mniejszy niż 10 cm). 
Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację. 
5. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich zamontowaniu należy 
uszczelnić miejsca zainstalowania. 
6. Wszystkie wystające ponad dach elementy (kominy itp.), należy połączyć z siecią zwodów poziomych niskich. 
7. Urządzenia elektryczne zamontowane na dachu należy chronić pojedynczymi iglicami pionowymi lub 
ochronną klatką podwyższonych zwodów poziomych o wysokości dostosowanej do gabarytów urządzenia 
chronionego. 
8. Przewody odprowadzające i uziemiające (bednarka stalowa ocynkowana 25x4mm) układać należy na 
zewnętrznych ścianach obiektu pod warstwą docieplenia. 
9. Połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami śrubowe za pomocą złączek uniwersalnych. 
10. Połączenia przewodów odprowadzających z uziomami sztucznymi należy wykonać w sposób rozłączny za 
pomocą zacisków probierczych w skrzynkach izolacyjnych zlicowanych z warstwą docieplenia ścian. 
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11. Znormalizowane zaciski probiercze powinny mieć conajmniej dwie śruby zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. 
Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były łatwo dostępne na potrzeby okresowej konserwacji 
oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu. 
12. Połączenia przewodów uziemiających z uziomami należy wykonać przez spawanie. 
13. Przewody uziemiające należy chronić przed korozją przez pomalowanie farbą antykorozyjną lub lakierem 
asfaltowym. 
14. Część nadziemną przewodów uziemiających układać na uchwytach pod warstwą docieplenia. 
 
III.E.11 Ochrona przepięciowa klasy C 
W tablicach komputerowych TK włączyć między przewody skrajne a PE oraz między przewód N a PE ochronniki 
przepięciowe jako ochronę przed przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz 
przepięciami atmosferycznymi klasy C. 
 
III.E.12 Zabezpieczenia pożarowe – montaż uszczelnień p.poż. instalacji elektrycznych 
Zgodnie z wytycznymi PN-76/E-05125 szacht instalacyjny w zależności od jego wysokości należy przegrodzić 
grodzią p.poż. o odporności 1 godziny (EI60) na przekroczeniu ścian/stropów oddzielenia pożarowego. Instalacje 
elektryczne wyprowadzane z szachtu do przestrzeni stropów podwieszonych wykonać z uszczelnieniem o 
odpornosci 1-nej godziny (EI60). Uszczelnienia wykonać w technologii SVT: na przejściu przez ścianę/strop 
oddzielenia pożarowego każdy z kabli i przewodów pokryć powłoka masy p.poż (grubość 2mm w masie suchej). 
Każdy przewód pokryć powłoka masy p.poż. po 30 cm po obu stronach przegrody przestrzeń prostokątnego 
otworu z przewodami na przejściu przez strop wypełnić szczelnie wełną mineralną o gęstości 150kG/m3 i gr. 
8cm dla EI60 powierzchnie wełny z obu stron otworu pokryć powłoką masy szpachlowej p.poż. (grubości 2mm 
w masie suchej) z marginesami po 10cm wokół kasety 
szpachlę pokryć na całej powierzchni jej ułożenia farba pęczniejącą  
UWAGA: Wykonanie w/w prac zlecić firmie posiadającej certyfikat na w/w roboty wydany przez dostawcę 
systemu. 
Wykonane uszczelnienia zaopatrzyć w odpowiednie tabliczki z opisem: 

 nazwy i adresu wykonawcy robót 
 nazwiska uprawnionego wykonawcy 
 charakterystyki przejścia i rodzaju zastosowanej masy 
 klasy odporności ogniowej uszczelnienia 
 daty wykonania 
 podpisu wykonawcy robót 

Po zakończeniu w/w prac montażowych - zgłosić i przeprowadzić odpowiednie odbiory techniczne i przedłożyć 
Inwestorowi odpowiednie protokoły. 
Zwraca sie uwagę, by wszelkie zastosowane urządzenia i materiały p.poż. posiadały odpowiednie świadectwa i 
atesty techniczne. 
 
III.E.13 Próby pomontażowe 
1. Po zakończeniu robót w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
Technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów i próbnym 
uruchomieniem poszczególnych instalacji itp. 
3. Wykonawca robót przeprowadza próby pomontażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w którym 
należność jest ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w oddzielnych pozycjach. 
4. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane 
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy (robót). Stanowią one podstawę odbioru robót oraz podstawę do 
stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych. 
5. Zakres podstawowych prób montażowych 
a) sprawdzenie obwodów elektrycznych niskiego napięcia, w skład którego wchodzą: 
- określenie obwodu 
- oględziny instalacji 
- sprawdzenie stanu połączeń w puszkach i łącznikach 
- odłączenie odbiorników 
- pomiar ciągłości obwodu w tym dodatkowych połączeń wyrównawczych, należy wykonać przy użyciu źródła 
prądu 24V AC lub DC w stanie bezobciążeniowym, prądem minimum 0,2 A 
- podłączenie odbiorników 
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b) pomiary rezystancji izolacji instalacji, które należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie pomiędzy 
przewodami czynnymi /L1,L2,L3,PE,N/ oraz między przewodami czynnymi a ziemią / przewody PE należy 
traktować jako ziemię/ - rezystancja izolacji przewodów przy napięciu probierczym 500V prądu stałego 
powinna być większa. od 0,5 MΩ, 
c) pomiary ochrony przeciwporażeniowej obwodów z wył. różnicowo-prądowych 
- sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania – próbna działania wył. różnicowoprądowego 
- pomiar wyłączenia IΔ / prąd zadziałania wył. róż-prąd. powinien być mniejszy od znamionowego IΔn 

d) pomiar impedancji pętli zwarciowej /sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania/ 
e) pomiar rezystancji uziemienia - rezystancja nie powinna być większa od 30 omów dla uziemienia 
przewodu PEN i nie powinna być większa od 10 omów dla uziomu instalacji odgromowej, 
f) sprawdzenie ciągłości połączeń instalacji piorunochronnej nadziemnej za pomocą omomierza lub 
mostka do pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów, z drugiej do przewodu 
uziemiającego na gałęziach urządzenia w pobliżu agregatu chłodniczego. 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi, należy załączyć 
instalację pod napięcie i sprawdzić czy punkty świetlne są załączane zgodnie z założonym programem oraz czy 
w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe są dokładnie dołączone do właściwych zacisków. Próby powinny 
odpowiadać [10.3.22, 10.3.23] 
 
III.E.14 Instalacje elektryczne podstawowe, wykonanie i montaż urządzeń 
III.E.14.1 Tablice rozdzielcze i wewnętrzne linie zasilające projektowane 
Z rozdzielni RG ułożyć WLZ kablem YKY5x16mm2 do wypustu w miejscu montażu tablic TE. 
Tablice piętrowe TE zasilone będą projektowanymi WLZ-tami wyprowadzonymi z TE G 
Przejście przewodów kabelkowych układanych w stalowym korytku instalacyjnym przez ściany oddzielenia 
pożarowego na kondygnacji piwnic wykonać w przepustach kablowych o odporności 60min (EI-60). 
Zgodnie z § 186 i 187 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. (DzU nr 75 z dn. 15.06.2002) 
przewody kabelkowe zasilające podtynkowe piętrowe tablice rozdzielcze i rozdzielnice natynkowe poza 
piwnicami układane pojedynczo pod tynkiem o grubości min. 5mm nie podlegają pod definicję głównych 
pionowych ciągów instalacyjnych (nie zachodzi wymóg budowy wydzielonych kanałów ani szybów 
instalacyjnych). 
Tablice rozdzielcze piętrowe TE… podtynkowe , z drzwiczkami stalowymi, wykonane w II klasie izolacji, nie 
rozprzestrzeniające ognia, In=63A, wyposażone w aparaturę modułową montowaną na szynach TH 35 – 
montowane we wnękach o głębokości 10 cm wykutych w ścianach murowanych. 
Schematy ideowe, wyposażenie tablic rozdzielczych oraz sposób montażu pokazano w części graficznej 
opracowania. 
 
III.E.14.2 Instalacja oświetlenia ogólnego i gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia 230VAC 
Dobór opraw wykonano w oparciu o wytyczne normy PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc 
pracy. 
Cz.1: Miejsca pracy we wnętrzach. 
Zastosowano oprawy LEDowe ze statecznikami elektronicznymi EVG, nastropowe, i dostropowe przykręcane o 
stopniu ochrony IP dostosowanym do charakteru pomieszczeń wg oznaczeń podanych na rysunkach. Instalacje 
wykonać przewodami YDY 750V pod tynkiem i w korytkach instalacyjnych. Przekroje oraz ilość żył podano na 
planach instalacji i schematach. Osprzęt łącznikowy, gniazda wtyczkowe L+N+PE/16A, puszki rozgałęźne w 
pomieszczeniach funkcjonalnych – podtynkowe, natomiast w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki, pom. 
gospodarcze) – osprzęt winidurowy bryzgoszczelny instalowany w tynku. Łączniki i gniazda instalować na wys. 
1,1-1,2m od podłogi. Obwody zasilić z tablic rozdzielczych zgodnie z planami instalacji i schematami ideowymi. 
 
III.E.14.3 Awaryjne oświetlenie dróg ewakuacyjnych 
Instalacja obejmuje wydzielone z oświetlenia ogólnego źródła światła o autonomii 1h na drogach ewakuacyjnych 
– zasilane i sterowane z TE. Rozmieszczone w projekcie oprawy oświetlenia pełnią funkcję awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego AW spełniają następujące wymagania (zgodnie z PN-EN 1838:2005. Zastosowanie 
oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.): 
- Czas autonomicznego działania oświetlenia ewakuacyjnego nie krótszy od jednej godziny. 
- Uzyskane średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej min. 1 lx 
- Uzyskane średnie natężenie oświetlenia ewakuacyjnego w centralnym pasie drogi min. 0,5 lx 
- Równomierność natężenia oświetlenia Imax / Imin < 40 
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- Uzyskane natężenie oświetlenia na poziomie podłogi w pobliżu hydrantów i wyłączników p.poż. wynosi min. 5 
lx 
- Zanik napięcia zasilania w oprawach podstawowych na drogach ewakuacyjnych powoduje załączenie 
oświetlenia ewakuacyjnego na tych drogach. 
- Przeglądy techniczne i konserwacyjne winny odbywać się co najmniej raz w roku 
 
III.E.14.4 Podświetlane znaki kierunku ewakuacji 
Na ciągach komunikacyjnych stosować oprawy zasilane z TE montowane na ścianie wys. ok. 2,5m lub do sufitu 
z naklejonymi piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji.  
Obwód podświetlanych znaków kierunku ewakuacji spełnia wymagania (zgodnie z PN-EN 1838:2005. 
Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.): 
- Przeglądy techniczne i konserwacyjne winny odbywać się co najmniej raz w roku. 
- Czas działania oświetlenia ewakuacyjnego nie krótszy od jednej godziny. 
- Odległość widzenia znaków podświetlanych wewnętrznie dmax = 10m < 0,15x200 = 30m 
- Zanik napięcia zasilania powoduje załączenie podświetlanych znaków kierunku ewakuacji 
 
III.E.14.5 Instalacja siłowa 1-fazowa 230VAC i 3-fazowa 230/400VAC 
Instalacje siłowe 1- i 3-fazowe obejmują zasilanie: silników wentylatorów w systemach wentylacji mechanicznej, 
urządzeń technologicznych oraz gniazd serwisowych. Instalacje wykonać przewodami kabelkowymi YDY-750V 
pod tynkiem i na uchwytach. Załączanie odbiorów siłowych w obwodach wentylacji mechanicznej za pomocą 
styczników załączanych przyciskami w obwodach sterowniczych wg schematów ideowych oraz szafek 
sterowniczych urządzeń wentylacyjnych dostarczanych przez wykonawcę systemów wentylacji i klimatyzacji. 
 
III.E.14.6 Instalacja sterowania i sygnalizacji 230VAC 
Instalacja sterownicza obejmuje zdalne załączanie prostych układów wentylacji mechanicznej oraz wyłączenie 
napięcia w budynku w sytuacji zagrożenia pożarowego. 
Instalacje sterownicze wykonać przewodami kabelkowymi YDY-750V oraz YKSY-750V pod tynkiem wg 
schematów ideowych tablic i planów instalacji. Przyciski zdalnego załączania zamontowane będą w tablicach 
rozdzielczych (aparaty modułowe wg wyposażenia tablic) lub w kasetach sterowniczych (dostarczanych przez 
wykonawcę systemów wentylacyjnych) montowanych w tynku na wys. ok. 1,2m. 
 
III.E.14.7 Instalacja ochrony przed dotykiem pośrednim w systemie sieciowym „TN-S” 
Instalację przystosowano do systemu "TN-S" zgodnie z PN-IEC 60364. Dodatkowej ochronie przed dotykiem 
pośrednim podlegają metalowe obudowy urządzeń elektrycznych oraz styki ochronne gniazd wtykowych. 
Przewody ochronne "PE" prowadzone będą razem z przewodami roboczymi "L1,L2,L3" i przewodem neutralnym 
"N" we wspólnej osłonie izolacyjnej i połączone będą w tablicach rozdzielczych do uziemionego punktu 
ochronnego – istniejący w RNN. Przewody "PE" wyróżnić zielono-żółtą barwą izolacji zaś przewody "N" barwą 
niebieską. Jako dodatkowy środek ochrony przed dotykiem pośrednim zastosowano samoczynne wyłączenie 
zasilania w czasie tz<0,2s przez wyłączniki instalacyjne i wyłączniki ochronne różnicowo-prądowe 30mA. 
Instalację wykonać zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364. 
 
III.E.14.8 Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej klasy B i C 
W tablicach TE zainstalowane są ochronniki przepięciowe klasy B+C jako podstawowa ochrona przed 
przepięciami łączeniowymi, awariami w sieci elektroenergetycznej oraz przepięciami atmosferycznymi. 
 
III.E.14.9 Instalacja połączeń wyrównawczych 
Jako główną szynę połączeń wyrównawczych GSW zastosować w TE zastosować listwę standardowego 
wyposażenia rozdzielnicy. Jako przewód wyrównawczy pomiędzy tablicami zastosować żyłą ochronną.  Do szyny 
GSW w TE przyłączyć wszystkie rozdzielnie TE (LYżo 6 i 4 od TE1). 
 

III.F Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
 
III.F.1 Ogólne zasady obmiaru robót  
1. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
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obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
3. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 
4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej 
w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione 
wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 

 

III.F.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej. 
2. Objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
3. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
ST. 

 

III.F.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

 

III.F.4 Czas przeprowadzenia obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
2. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
3. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
5. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 
 
III.F.5 Jednostki obmiarowe występujących rodzajów robót 
Nazwa J.m. 
Przebijanie otworów w ścianach lub stropach otw. 
Wykucie bruzd dla przewodów m 
Zaprawianie bruzd - ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3 
Zaprawianie bruzd m 
Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków 
plast. 

szt. 

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny - wykonanie ślepych otworów szt. 
Wykucie wnęk w ścianach m3 
Rury winidurowe układane p.t. w gotowych bruzdach i układane n.t. m 
Szafki, rozdzielnice, tablice rozdzielcze kpl. 
Konstrukcje wsporcze przykręcane - 2 mocowania szt. 
Puszki z tworzywa sztucznego przykręcane, puszki przyłączeniowe szt. 
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach m 
Przewody kabelkowe układane na uchwytach bezśrubowych m 
Przewody kabelkowe wciągane do rur m 
Puszki instalacyjne podtynkowe, Odgałęźniki, Łączniki podtynkowe szt. 
Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym 2-biegunowe podtynkowe szt. 
Oprawy oświetleniowe przykręcane kpl. 
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Przewody kabelkowe układane n.t. m 
Podłączenie przewodów kabelkowych do urządzeń pod zaciski lub bolce szt. żył 
Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych m 
Podłączenie do instalacji wyrównawczej szt. 
Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach klejonych m 
Łączenie przewodów instalacji odgromowej przez skręcanie szt. 
Montaż skrzynki probierczej we wnęce szt. 
Złącza kontrolne w instalacji odgromowej - połączenie płaskownik-płaskownik szt. 
Sprawdzenie i uruchomienie systemu pomiar 
Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 
Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy i każdy następny pomiar) szt. 
Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza i następna próba) próba 
Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy i każdy następny pomiar) szt. 
Badania i pomiary oświetlenia (pierwszy i każdy następny pomiar) szt. 
 

III.G OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ I ODBIOREM ROBÓT 
1. Szczegółowy zakres kontroli i badań odbiorczych powinien być określony w umowie pomiędzy Inwestorem i 
wykonawcą. Nakłady rzeczowe robocizny ustalone są dla zakresu i warunków technicznych, określonych w: 
- „Wytycznych przeprowadzania badań i oceny instalacji elektrycznych podczas odbioru końcowego obiektu 
budowlanego”, wyd. COBR Elektromontaż, 
- instrukcjach eksploatacji urządzeń elektrycznych, 
- Polskich Normach. 
 
III.G.1 Program zapewnienia jakości (PZJ) 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru programu 
zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 
2. PZJ będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
warunki BHP, 
wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektora Nadzoru; 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
sposób i procedurę pomiarów i badań, 
sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 
III.G.2 Zasady kontroli jakości robót 
1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
wykonania robót. 
3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
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stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
6. Wykonawca dostarczy do Inspektora Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
III.G.3 Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
2. Stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
3. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. 
4. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru. 
 
III.G.4 Protokoły badań i pomiarów 
1. Wykonawca będzie przekazywać do Inspektora Nadzoru kopie raportów z wynikami badań nie później niż w 
terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
2. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane do Inspektora Nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
III.G.5 Certyfikaty i deklaracje 
1. Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, 
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją i które spełniają wymogi ST. 
2. Aparaty i osprzęt muszą posiadać w/w. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
3. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
III.G.6 Dokumenty budowy 
(1) Dziennik budowy 
(2) Rejestr obmiarów 
(3) Pozostałe dokumenty budowy: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencja na budowie. 
6.9. Przechowywanie dokumentów budowy. 
1. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

III.H OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT 
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III.H.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

III.H.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
3. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
4. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w 
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
5. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

III.H.3 Obiór częściowy 
1. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektora Nadzoru. 
 
III.H.4 Odbiór ostateczny robót 
III.H.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robót 
1. Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
3. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
4. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST. 
5. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, robót uzupełniających lub robót 
wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy. 
 
III.H.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego 
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
2. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w 
trakcie realizacji umowy, 
- specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
- wytyczne i ustalenia technologiczne, 
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- dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST, 
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. tymczasowe zasilanie rozdzielnicy 
budowlanej, czasowe uziemienia rusztowań itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
3. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
5. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
Odbiór pogwarancyjny 
1. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
2. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót”. 
 

III.I OPIS SPOSOBU ROZLIZENIA ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH  
III.I.1 Ustalenia ogólne 
1. Roboty tymczasowe i towarzyszące opisano w p. 1.3 niniejszej specyfikacji. 
2. Elementami kontroli poprawności wykonania tych robót są odbiory międzyoperacyjne i odbiory techniczne 
opisane w p. 8 ST. 
3. Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną 
dla danej pozycji kosztorysu. 
4. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
5. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji 
projektowej. 
6. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na 
teren budowy, 

wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
 

III.J Dokumenty odniesienia 
 
10.1. Dokumentacja projektowa: 
1. Projekt Budowlany i Wykonawczy Budynku  
10.2. Rozporządzenia 
10.2.1. Ustawa Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (Dz.U.Nr 106/100 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, 
Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, 
Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800, Nr 80/03 poz. 718 
10.2.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75/02 poz. 690, Nr 109/04 poz. 1156) 
10.2.3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31 lipca 1998 r w sprawie systemów 
oceny zgodności deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.Nr 113/92 poz. 728) 
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10.2.4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r w sprawie aprobat 
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U.Nr 107/98 
poz. 679, Nr 8/02 poz. 71). 
10.2.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.Nr 202/04 poz. 2072) 
10.2.6. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.08.2003 r w sprawie ogłoszenia jednolitego  
tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr 169/2003, poz. 1650) 
10.2.7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47/03 poz. 401) 
10.2.8. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U.Nr 80/1999, poz. 912). 
 
10.3 Normy 
10.3.1 PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
10.3.2 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony, w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
10.3.3 PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania 
podstawowe 
10.3.4 PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk 
10.3.5 PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
10.3.6 PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego. 
10.3.7 PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
10.3.8 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. 
10.3.9 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
10.3.10 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami  elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych. 
10.3.11 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
10.3.12 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
10.3.13 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym. 
10.3.14 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
10.3.15 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. 
10.3.16 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne 
10.3.17 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie. 
10.3.18 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów. 
10.3.19 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
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10.3.20 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
10.3.21 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia izolacyjnego i łączenia. 
10.3.22 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
10.3.23 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. Sprawdzenie 
odbiorcze. 
10.3.24 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
10.3.25 PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę lub basen natryskowy. 
10.3.26 PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych. 
 

III.K Ochrona środowiska i gospodarka odpadami 
 

- Należy stosować urządzenia, instalacje elektryczne , które nie spowodują przekroczenia standardów 
emisyjnych, a w szczególności: drgań od pracujących urządzeń, hałasu, wielkości promieniowania  
i natężenia pola elektromagnetycznego, 

- Oddziaływanie zastosowanych urządzeń, instalacji elektrycznych nie powinno powodować pogorszenia 
stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 

- Wielkość emisji z urządzeń, instalacji elektrycznych w warunkach odbiegających od normalnych powinna 
wynikać z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie może występować dłużej niż jest to konieczne, 

- Warunkami odbiegającymi od normalnych są w szczególności okres rozruchu, awarii i likwidacji 
urządzeń, instalacji elektrycznych. 

- Eksploatacja instalacji elektrycznych nie powinna powodować przekroczenia standardów jakości 
środowiska, 

- Eksploatujący urządzenia, instalacje elektryczne, są obowiązani do okresowych pomiarów wielkości 
emisji, 

- Poziom: hałasu w miejscu pracy w zakresie słyszalnym, w zakresie infra i ultradźwiękoów, drgań, 
promieniowania optycznego i elektromagnetycznego, natężenia pola elektrycznego i magnetycznego, nie 
może przekroczyć wartości podanych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 
listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2002 r.), 

- Poziomy pól elektromagnetycznych nie mogą przekroczyć wartości dopuszczalnych, określonych  
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych 
poziomów (Dz. U. z dnia 14 listopada 2003 r.), 

- W przypadku, gdy ze względów technicznych nie ma możliwości zmniejszenia hałasu poniżej wartości 
określonych w Rozporządzeniu, pracownicy są obowiązani stosować ochronniki słuchu dobrane do 
wielkości charakteryzujących hałas. Strefy pracy wymagające stosowania ochronników słuchu należy 
oznakować i odgrodzić, a dostęp do nich ograniczyć. 

- Roboty ziemne oraz inne roboty związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń 
technicznych, prowadzone w pobliżu drzew lub krzewów albo ich zespołów, mogą być wykonywane 
wyłącznie w sposób nie szkodzący drzewom lub krzewom, 

- Użytkownik lub Zarządca obiektu powinien zawrzeć umowę z dostawcą wyrobów i urządzeń 
elektrycznych na odbiór zużytych źródeł światła oraz urządzeń i wyrobów instalacji elektrycznych  
i elektronicznych. Dopuszcza się zawarcie umowy z wyspecjalizowaną firmą na wywóz do utylizacji 
zużytych: źródeł światła, aparatów, sprzętu, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, akumulatorów. 
Ww. firma prowadząca działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powinna 
posiadać zezwolenie na zbieranie, transport odpadów komunalnych oraz powinna udokumentować 
gotowość ich odbioru, 

- Zabrania się, w budynku użyteczności publicznej, składowania i magazynowania sprawnych i zużytych 
źródeł światła z wyjątkiem ilości wymaganych do utrzymania na bieżąco instalacji elektrycznych  
w eksploatowanym obiekcie. 

- Zabrania się wyrzucania źródeł światła, urządzeń i wyrobów instalacji elektrycznych i 
elektronicznych do pojemników przeznaczonych na odpady ogólne. 
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III.K.1 Uwagi dla Wykonawcy 

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, uzupełnienia i uruchomienia kompletnej instalacji 
elektrycznej w niniejszej specyfikacji, 

- Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 
kompletnego wykonania instalacji elektrycznych oraz zapewnienia jej pełnej funkcjonalności, 

- Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych  
w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych 
niniejszej instalacji elektrycznej z innymi instalacjami mechanicznymi. Wszelkie zmiany montażowe 
wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych z innymi branżami Wykonawca ma 
zrealizować na własny koszt. 

- W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z ST, będzie obciążony kosztami 
demontażu tych urządzeń, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 

- Rysunki i część opisowa są w Dokumentacji Projektowej wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 
elementy ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte 
specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości, co do interpretacji 
niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed zainstalowaniem urządzeń, powinien je wyjaśnić z 
projektantem. 

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom  
i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. 

- Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących 
norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności Przedstawiciela Zamawiającego. Do 
wykonanych prac Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz 
zgodności  
z projektem i niniejszą specyfikacją oraz dokumentacje powykonawcze w wersji papierowej  
i elektronicznej na płycie CD w formacie uzgodnionym z Przedstawicielem Zamawiającego. 

 
 


