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1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

 Rodzaj, nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia: 
Remont budynku uŜytkowego  przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach w zakresie zgodnym z 
projektem. 
 

 Zamawiający ; 
Miejski Zarząd Budynków w Kielcach, ul. Paderewskiego 20 
 

 Charakterystyka przedsięwzięcia: 
 

 Przedmiot robót budowlanych: 
Projektowana przebudowa budynku ma za zadanie wykonanie samodzielnego przyłączenia 
obiektu do sieci wodociągowej i sanitarnej oraz wykonanie kotłowni opalanej gazem na 
parterze budynku.   
 

 Zakres robót 
Zakres robót remontowych obejmuje: 
- Rozbiórki i wykucia w obrębie pomieszczeń przebudowywanych na kotłownię 
- naprawa ścian po rozbiórkach i wykonanie nowych tynków, roboty malarskie i posadzki 
- wykonanie kotłowni gazowej jako podstawy instalacji c.o. 
- izolacje przeciwwilgociowe i cieplne poziome posadzki w kotłowni 
- posadzka w kotłowni 
 

Określenia podstawowe 
 
UŜyte w Specyfikacji wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym 
przypadku następująco: 

- Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności 
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek 
przedmiarowych. 

- Roboty budowlane – budowa a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

- Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

- Teren budowy – przestrzeń w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

- Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie o 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu 
budowlanego. 

- Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów, 
a w przypadku realizacji obiektów metodą montaŜu – takŜe dziennik montaŜu. 

- Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

- Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 

- Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
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- Kierownik budowy- osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

- Inspektor Nadzoru /InŜynier/ - kompetentny, niezaleŜny organ nadzorczy, którego 
zadaniem jest weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności 
ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową. 

- Kierownik Projektu /MenadŜer Projektu/ – Przedstawiciel Inwestora 
- Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienie w tekście 

do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie 
rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami 
Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwym dla danego zagadnienia 

 
 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę do 

realizacji robót 
- Projekt budowlany przebudowy  
- ogólna specyfikacja techniczna 
- szczegółowe specyfikacje techniczne 
- przedmiar robót 
 
Zgodność robót z dokumentacją 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją techniczną 
i instrukcjami zamawiającego.  
 
2. PROWADZENIE  ROBÓT 
 

 Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 

przestrzeganie harmonogramu robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z projektem. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, oraz zachowanie odpowiednich spadków – zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę przy wytyczeniu i wyznaczeniu robót, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a takŜe normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. 

 
 Teren  budowy 
 Charakterystyka terenu budowy 

Roboty będą prowadzone na zewnątrz i wewnątrz budynku uŜytkowego, 
dwukondygnacyjnego. Budynek jest usytuowany przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach. 
 

 Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 

określonych w umowie. 
 

 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy, oraz wszystkich materiałów 

i elementów wyposaŜenia uŜytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu, jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe 
itd., Ŝeby zabezpieczyć bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki 
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drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zamawiającego. Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za 
utrzymani wszelkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
uŜytkowników terenu, w sposób ustalony z zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji nadziemnych 
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi, kable 
i.t.p. Wykonawca spowoduje, Ŝeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone 
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku, gdy wystąpi 
konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, wykonawca ma 
obowiązek poinformować zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
 

 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 

zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. 
 

 Zabezpieczenie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposaŜenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposaŜenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposaŜenie i odzieŜ wymaganą dla ochrony Ŝycia i zdrowia pracowników zatrudnionych na 
placu budowy. UwaŜa się, Ŝe koszty zachowania zgodności ze wspomnianymi powyŜej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie się stosował do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących 
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpoŜarowego. Będzie stale utrzymywał wyposaŜenie 
przeciwpoŜarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpoŜarowego na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach, 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpoŜarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, 
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku poŜaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregoś z pracowników. 

  
 Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót: 

 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
45262300-4 Betonowanie 
45262310-7 Zbrojenie 
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków 
45262520-2 Roboty murowe 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
45410000-4 Tynkowanie 
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych 
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych 
45432210-9 Wykładanie ścian 
45442100-8 Roboty malarskie 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE MATERIAŁÓW  
 

Wszystkie wbudowywane materiały muszą być zgodne z wymaganiami określonymi 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uŜyciem 
kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy 
szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania materiału, atestach, 
wynikach badań laboratoryjnych i próbki do akceptacji zamawiającego. Wymagania te dotyczą 
kaŜdej nowej dostawy materiału. Zamawiający moŜe okresowo kontrolować zgodność 
dostarczanych na budowę materiałów z wymaganiami określonymi w specyfikacji. 
KaŜda partia materiału dostarczanego na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jego cechy. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić zabezpieczenie materiałów 
składowanych tymczasowo na budowie przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość 
i własności w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania. UŜycie materiałów 
zamiennych moŜliwe jest jedynie po uzyskaniu akceptacji zamawiającego. 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Ilość i wydajność 
sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót z terminami przewidzianymi 
w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, oraz zgodny z wymaganiami środowiska 
i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, 
wykonawca dostarczy zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do uŜytkowania. 
 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą 
one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, oraz w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco , na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych, oraz dojazdach 
do terenu budowy. 
 
 
6. KONTROLA  JAKO ŚCI ROBÓT 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów, oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w szczegółowych  specyfikacjach technicznych. Minimalne  wymagania, co  do  zakresu badań 
i  ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach 
i wytycznych. Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Wszystkie badania i pomiary 
będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
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W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, moŜna stosować wytyczne krajowe, albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zamawiającego. 
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE OBMIARU ROBÓT 
 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonywanych robót według stanu 
na dzień jego przeprowadzenia. Roboty moŜna uznać za wykonane pod warunkiem, Ŝe 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze 
robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zamawiającego o zakresie 
i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. 
Wyniki obmiaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 
przedmiarze robót lub w innym miejscu w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 
zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Obmiar gotowych robót 
będzie prowadzony z częstotliwością i terminach wymaganych w celu dokonania miesięcznych 
płatności na rzecz wykonawcy lub w innym czasie, określonym w umowie lub uzgodnionym 
przez wykonawcę i zamawiającego. 
Obmiary będą takŜe przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a takŜe 
w przypadku wystąpienia dłuŜszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonaniu, lecz przed zakryciem. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 
9. NORMY I NORMATYWY 
 

Wszelkie roboty naleŜy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami 
i normatywami. Wszystkie najwaŜniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu 
robót są wyszczególnione w kaŜdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydane zarówno przez władze 
państwowe, jak i lokalne, oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami; wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za 
przestrzeganie tych przepisów i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
NajwaŜniejsze z tych przepisów to: 
● Ustawa Prawo budowlane z dnia 7.07.1994r. (Dz. U.  nr 89/1994, poz. 414) wraz 
z późniejszymi zmianami, 
● Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003r. (Dz. U. Nr 
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami, 
● Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie, oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko z dnia 9.11 2000r. (Dz. U. Nr 109/2000 poz. 1157), 
● Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. (Dz. U. Nr 30/1989, poz. 163) 
wraz z późniejszymi zmianami, 
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● Rozporządzenie M.G.P i B. Z dnia 19.12.1994r. w sprawie dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. Nr 10/1995, poz 48). 
 
 
Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
uŜywanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zamawiającego o 
swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych 
świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 

B-01 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
 

Kod CPV Opis robót 
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych związanych  
z robotami naprawczymi i remontowymi -dostosowaniem istniejącego obiektu do obowiązujących norm  
i standardów architektonicznych, 
 
Zakres rozbiórek:  
-rozebranie ścianek działowych murowanych  

-wykonanie wykuć fragmentów ścian w celu powiększenia otworów okiennych i drzwiowych  

-rozebranie istniejących posadzek  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami – są podane 

w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca robót 

jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i 

poleceniami InŜyniera. 

2.  Materiały. 

Nie dotyczy 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. Roboty moŜna 

wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i 

kosztów składowania naleŜą do Wykonawcy. Wybór środków transportu zaleŜy od warunków 

lokalnych. 
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5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”.   
Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych naleŜy przestrzegać następujących zasad:  

▬ teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe naleŜy oznakować tablicami ostrzegawczymi, w 
miarę moŜliwości ogrodzić, 
▬ do usuwania gruzu naleŜy stosować zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe z zabezpieczeniem przed 
wypadaniem gruzu, 
▬ w czasie prowadzenia robót rozbiórkowych, przebywanie ludzi na niŜej połoŜonych kondygnacjach jest 
zabronione. 
 

Wszystkie prace rozbiórkowe naleŜy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem  

szczególnej ostroŜności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi:  

a/ pomosty, daszki, rękawy do zrzutu gruzu  

b/ środki ochrony osobistej  

c/ ogrodzenie i zabezpieczenie terenu, oraz ograniczenie ruchu w sąsiedztwie obiektu  

d/ zabezpieczenie elementów budynku; ścian i posadzek  

 
Ze względu na charakter obiektu i jego wielkość, naleŜy liczyć się z koniecznością wykonania innych  

rozbiórek i prac demontaŜowych, co ujawni się po odsłonięciu elementów, podczas prowadzenia robót.  

 

Materiały z rozbiórki szkodliwe (azbest, bitumy) naleŜy poddać utylizacji zgodnie z odpowiednimi  

przepisami. W razie potrzeby wezwać autora w ramach i na zasadach nadzoru autorskiego  

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów  

budowli, gruzu oraz kompletności wykonania robót. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1m3 (metr sześcienny) wykucia otworów w ścianach i 1 m2 (metr  
kwadratowy) wykucia z muru ościeŜnic. 

8.  Odbiór robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w SST Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru 

na podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 

9.  Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Cena jednostkowa 1 m3 lub 1m2 obejmuje: 
-roboty przygotowawcze 
-wykucie otworów, ościeŜnic 
-wywóz materiałów z rozbiórki 
-uporządkowanie miejsca prowadzonych robót 
-opłata za przyjęcie materiałów na wysypisko 
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10.  Przepisy związane 

 

 

 

 

 

 

1. 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( j. t. Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016, z 
późniejszymi zmianami). . 

2. 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401).  
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 

B-02  IZOLACJE 
 

Kod CPV Opis robót 
45320000-6  Roboty izolacyjne 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru izolacji na 

budowie: przebudowa budynku uŜytkowego przy ulicy Mielczarskiego 45 w Kielcach. 
 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 

robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej w obiekcie objętym przetargiem. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
– są podane w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
           Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Ogólnej 
Specyfikacji technicznej”. Wszystkie materiały do izolacji  powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych i świadectwach ITB. 
 
2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych 

Folie PE do izolacji poziomych podposadzkowych 
 

2.3. Materiały do izolacji termicznych 
- Wełna mineralna np. Rockwool lub równowaŜna,  
- Styropian Ekstrudowany standard Basf lub DOW, 
- Styropian akustyczny 
 
Zastosowane materiały powinny odpowiadać normom i świadectwom dopuszczenia w budownictwie 
i powinny odznaczać się: 

- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej, 
- małą gęstością  objętościową, 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowania jak i uŜytkowania, 
- duŜą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na preparaty chemiczne, z którymi się stykają, 
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- dostateczną wytrzymałością na działanie obciąŜenia uŜytkowego oraz wymaganą odpornością 

ogniową. 
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3. Sprzęt 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

   
3.2 Sprzęt do wykonania robót 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów 
poszczególnych materiałów. 

 
4. Transport 
 
4.1  Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
4.2 Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby 
zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez 
producentów. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
 

5.1.  Izolacje termiczne 
Do wykonania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Warstwy izolacyjne winny być układane starannie. Płyty wełny mineralnej i styropianu naleŜy układać na 
styk bez szczelin. Przy układaniu kilku warstw kaŜdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie styków 
winno wynosić minimum 3 cm. W czasie przerw w pracy wbudowane materiały naleŜy chronić przed 
zawilgoceniem. 
 

 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, izolacji z dokumentacją projektową. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wyniki kontroli materiałów i wykonania izolacji powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8.Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru powinny stanowić dokumenty: 

- dokumentacja techniczna (z ewentualnymi instrukcjami) z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
trakcie robót, 

- dziennik budowy, 
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- zaświadczenia o jakości materiałów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru  poszczególnych etapów robót, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez wykonawcę. 

 
8.2. Odbiór izolacji 
 Odbiór odbywa się w dwóch etapach: 
- odbiory międzyfazowe (częściowe) 
- odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiory mi ędzyfazowe polegają na kontroli: 
- jakości materiałów 
- podkładu pod izolację 
- kaŜdej warstwy izolacyjnej 
- uszczelnienia i obrobienia szczelin dylatacyjnych oraz innych miejsc wraŜliwych na przecieki 
Odbiór materiałów polega na ocenie ich jakości i zgodności z dokumentacją techniczną 
Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować sprawdzenie: 
- wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- poprawności spadków podłoŜa oraz prawidłowości rozmieszczenia i spadków kanalików ściekowych, 
- poprawności zagruntowania podkładu, 
- oraz rejestrację wszelkich usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 
sfazowań w naroŜach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.), 
Odbiór wykonania kaŜdej warstwy izolacji powinien obejmować sprawdzenie: 
- ciągłości warstwy izolacyjnej 
- poprawności i dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przenikania przewodów i innych elementów przez 
izolację oraz wszelkich innych miejsc wraŜliwych na przecieki’ 
- oraz rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 
niedoklejenia zakładów itp.). 
Przy sprawdzeniu uszczelnienia dylatacji naleŜy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były wykonane z 
jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach krzyŜujących się – 
aby były dokładnie ze sobą połączone (bez moŜliwości rozerwania lub ścięcia, ale z moŜliwością wydłuŜeń 
lub skurczów. 
Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 
- ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem, 
- połączenia warstw płyt izolacyjnych i z podkładem (przez oględziny naciskanie lub opukiwanie) 
- występowania ewentualnych uszkodzeń, 
- w przypadku gdy to jest niezbędne, naleŜy wykonać próbę wodną lub inne badania pozwalające na 
prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Cena 1 m2 izolacji  obejmuje:  
- dostarczenie materiałów 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- wykonanie izolacji wraz z ochroną, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 
         Normy 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.. 
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.  
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
PN-B-231116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny 

mineralnej. 
PN-EN ISO 6946:1999  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  
 i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 
PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na 
 ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych ... 
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PN-93/B-02862/Az1:1999  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 
 Metoda badania niepalności materiałów budowlanych”. 
PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpoŜarowa budynków. 
 Badania odporności ogniowej elementów budynku. 
 Wymagania ogólne i klasyfikacja”. 
PN-EN 13162:2002  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”. 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 

B-03  POSADZKI 
 

Kod CPV Opis robót 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 
45431100-8 Kładzenie terakoty 
45431200-9 Kładzenie glazury 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru posadzek na 
budowie: przebudowa budynku uŜytkowego przy ulicy Mielczarskiego 45 w Kielcach. 

 
1.2  Zakres stosowania specyfikacji  

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3  Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres robót:  
- wykonanie posadzek cementowych 
- wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 
 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w SST B.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”.  Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2.  Materiały 
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Ogólnej 
Specyfikacji technicznej”. 
 
2.2. Materiały i wykonanie posadzek 
 
Płytki ceramiczne 
Płytki gresowe standard Opoczno lub równowaŜny. 
Kombinacja płytek gresowych w formacie  30x30 cm, wykończenie w tonie matowym naturalnym – 
kamieniopodobne. 
Parametry płytek 
- antypoślizgowość klasy  R9-R11  
- grubość 10 mm 
- absorpcja wody 0,05% 
- wytrzymałość na zginanie 47N/mm2 
- odporność na ścieranie -140 mm3 
- podatność na wilgoć 0,1 mm/m 
- Odporne na działalność kwasów i zasad 
- Odporność na plamienie- dające się oczyścić 
- kolorystyka – beige, brown, grey i cream - wg proj. wnętrz 
- rektyfikowane krawędzie  
- stopnice z zabezpieczeniem antypoślizgowym 
 
Płytki gresowe mrozoodporne, kwaso i ługoodporne, o antypoślizgowości klasy  R11, płytki 
z rektyfikowanymi krawędziami, kombinacja płytek gresowych 30x30cm i antypoślizgowości klasy od R9 
do R11 – w zaleŜności od strefy (R11 na schodach zewnętrznych), kolorystyka – w uzgodnieniu z 
zamawiającym, płytki z rektyfikowanymi krawędziami. 
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Płytki podłogowe terakotowe, ceramiczne  i gresy – właściwości: 
- barwa: wg wzorca producenta, 
- nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niŜ 2,5%, 
- wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niŜ 25,0 MPa, 
- ścieralność nie więcej niŜ 1,5 mm, Gresy – V klasa ścieralności, 
- mrozoodporność liczba cykli nie mniej niŜ 20, 
- kwasoodporność nie mniej niŜ 98%, 
- ługoodporność nie mniej niŜ 90 %, 
- twardość wg skali Mahsa 8, 
- na schodach i wejściach wykonane jako antypoślizgowe. 
Płytki terakotowe i gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, naroŜniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
- długość i szerokość: +/- 1,5 mm, 
- grubość : +/- 0,5 mm, 
- krzywizna: 1,0mm 

Płytki pakowane są w pudłach tekturowych zawierających ok.1 m2, na opakowaniu umieszcza się: nazwę i 
adres producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki ostrzegawcze 
dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony jest do stosowania w 
budownictwie  Świadectwem ITB nr ...” 
Materiały pomocnicze: zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania wzmocnione - standard SOPRO, profile 
dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM 
 
 
2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw naleŜy stosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest stosowanie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.3   Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
 Powinien spełniać wymagania  przedmiotowej normy a w szczególności : 

- nie powinien zawierać domieszek organicznych, 
- oraz mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 
 
 
 
2.4  Cement wg normy PN-EN 191:2002 (patrz SST B.04.02.00) 
 
2.5  Kruszywo do posadzek cementowych i betonowych 

W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 grubości posadzki. 
W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren wynoszą przy grubości 
warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm. 
 
2.6  Zaprawa samopoziomująca – wymagania zgodne z danymi producenta 
 
 
3 SPRZĘT 
3.1    Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. Roboty moŜna 
wykonać przy uŜyciu dowolnego sprzętu zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 
3.2 Sprzęt do układania i zagęszczania mieszanki betonowej. 

Stosowany sprzęt do układania mieszanki betonowej musi zapewnić równomierne rozłoŜenie 
mieszanki (nie powodując jej segregacji) z zachowaniem wymaganej równości powierzchni i stalonych 
spadków. 

Zagęszczenie moŜe odbywać się tylko mechanicznie. Do wibrowania uŜywać wielopunktowej łaty 
wibracyjnej prowadzonej po zniwelowanych prowadnicach. 
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Dopuszcza się stosowanie łat wibracyjnych przy konsystencji plastycznej dane techniczne: cięŜar około 
12 kg, wymiary 16,5 x 200 cm, rączka prowadząca dł. do 300 cm 
 
3.3 Piły do cięcia dylatacji. 

Do nacinania szczelin dylatacyjnych uŜywać przecinarki (piły) wyposaŜonej w diamentowe tarcze 
tnące, zapewniające wykonanie prostoliniowego ciecia o stałej głębokości (dostosowanej do potrzeb) 
i pionowych ściankach bocznych. 
 
3 Transport 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
4 Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej oraz podkłady betonowe 
Wymagania podstawowe: 

- podkład cementowy (betonowy) powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelni dylatacyjnych, 

-  wytrzymałość podkładów badana wg normy PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niŜ: na 
ściskanie – 12 Mpa, na zginanie – 3 Mpa,  

- podłoŜe , na którym wykonuje się podkłady powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń, 
- podkład powinien być oddzielony od pionowych elementów budynku paskiem papy, 
- w podkładzie powinny być szczeliny dylatacyjne, 
- temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niŜsza niŜ 5 0C, 
- zaprawy cementowe powinny być wykonywane mechanicznie, 
- podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną zgodnie 

z ustalonym spadkiem, 
- w ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym. 
 

 
 
5.2. Posadzki z gresu i ceramiki  

Posadzki z gresu i ceramiki naleŜy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić 
konstrukcję podłogi, wytrzymałość podkładu, rodzaj i gatunek płytek oraz rodzaj zapraw klejowych 
i spoinowych. 
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po zakończeniu robót stanu surowego i robót tynkarskich oraz 
robót instalacyjnych wraz z próbami ciśnieniowymi. 
W pomieszczeniach, w których wykonywane są posadzki z płytek naleŜy utrzymywać temperaturę zgodną z 
zaleceniami producenta. 
W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykonana w posadzce szczelina 
dylatacyjna. 
Spoiny między płytkami powinny mieć szerokość umoŜliwiającą dokładne wypełnienie tj. praktycznie 1-2 
mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. 
Do spoinowania moŜna przystąpić dopiero po kilku dniach od ułoŜenia płytek. 
Posadzkę z płytek naleŜy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
gresu (terakoty) lub z kształtek cokołowych. 
Posadzka powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem naleŜy niezwłocznie usunąć w 
czasie układania płytek. 
Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym w projekcie 
spadku. Nierówności mierzone powinny być 2 metrową łatą. Dopuszczalne odchyłki od płaszczyzny 
poziomej nie powinny być większe niŜ 5 mm na całej długości łaty. 
Na krawędzi schodów kamiennych naleŜy zamontować korundową taśmę antypoślizgową 
 
 
6. Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
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Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości 
lub znakiem jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
NaleŜy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 
Zakres czynności kontrolnych: 
1. Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Utwardzona posadzka powinna być jednolitej 

barwy, bez rys, spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zaleŜności od rodzaju. 
2. Niedopuszczalne są białe przebarwienia i kleistość powierzchni pod wpływem wilgoci. 
3. Sprawdzenia stopnia utwardzenia posadzki poprzez naciskanie jej powierzchni metalowym 

przedmiotem, po naciskaniu nie powinny pozostawać w posadzce trwałe odkształcenia, 
4. Sprawdzenie przylegania i związania posadzki z podkładem podłogowym poprzez opukiwanie jej 

powierzchni drewnianym młotkiem. Posadzka nie powinna wydawać charakterystycznego głuchego 
odgłosu. 

5. Sprawdzenie prawidłowości wykonania szczelin dylatacyjnych metodą wizualną oraz poprzez 
zmierzenie ich szerokości w dowolnie wybranych trzech miejscach. Szczeliny dylatacyjne powinny 
mieć jednakową szerokość, a masa dylatacyjna powinna dokładnie wypełniać przestrzeń pomiędzy 
polami posadzki. 

6. Sprawdzenie prawidłowości wykonania spadków zgodnie z projektem arch., przez obserwację 
kierunków spływu rozlanej wody. 

7. Sprawdzenie równości powierzchni posadzki za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 
długości nie powinno przekraczać 2 mm. 

8. Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia posadzki, np. 
osadzenia wpustu, wykonania cokołu. 

 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i kraw ędzi od kierunku 

Powierzchni od 
łaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku Przecinających się 
płaszczyzn od kąta w 

dokumentacji pionowego poziomego 

Nie większa niŜ 1 
mm i w liczbie nie 
większej niŜ 2 szt 
na całej długości 

łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem nie 

więcej niŜ 2 mm w 
pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niŜ 3 

mm w 
pomieszczeniach 
powyŜej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niŜ 1 
mm i ogółem  nie 
większej niŜ 2 mm 

na całej powierzchni 
ograniczonej 

ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niŜ 1 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 

 
Wyniki kontroli posadzki powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane 
w Dzienniku Budowy lub protokole załączonym do Dziennika Budowy. JeŜeli choć jedna z kontrolowanych 
cech nie spełnia wymogów odbieranych prac budowlanych nie moŜna uznać za wykonane prawidłowo. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
Jednostką obmiarową wykonanych cokolików, listew, szczelin dylatacyjnych jest 1mb. 

 
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
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Odbiór materiałów i robót  – powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych z wystawionymi atestami wytwórcy. Nie naleŜy stosować 
materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa), 
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki, 
- sprawdzenie grubości warstw posadzkowych, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych za pomocą 

szczelinomierza lub suwmiarki, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych. 

  
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- przygotowanie podłoŜa, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- wykonanie posadzki 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN - 63/B – 06251 Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne 
PN – 88/B – 06250 Beton zwykły. 
PN - 62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego uŜytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy  
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 
EN ISO 9001, 14001 
AT-15-2709/99    śywiczne zestawy posadzkowe Peran: SNL, ESD, Gunotong, PGF 
Atesty Higieniczne 
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SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 

B-04 OKŁADZINY CERAMICZNE ŚCIAN  
 

Kod CPV Opis robót 
45432210-9 Wykładanie ścian 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru okładzin ceramicznych ścian na budowie: przebudowa budynku uŜytkowego przy ulicy 
Mielczarskiego 45 w Kielcach 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST  

Roboty których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie okładzin ceramicznych ścian. 

Zakres robót: 
- wykonanie okładzin ścian z płytek ceramicznych 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z zamieszczonymi w „Ogólnej 

Specyfikacji technicznej”. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
2. Materiały  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w „Ogólnej 
Specyfikacji technicznej”. 

 
2.1. Płytki ceramiczne wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998  
Wymagania: 
Barwa –wg ustaleń projektanta 
Wytrzymałość na zginanie- N/mm2 50-60 
Odporność szkliwa na pękanie włoskowate nie mniej niŜ 160oC 
Absorpcja wody-poniŜej 0,5 % 
Mrozoodporność  
Klasa ścieralności 2-4 
UłoŜenie płytek do wys. 160 cm od posadzki (sanitariaty) 
Płytki układane na zaprawie klejowej standard SOPRO wg instrukcji prod.  lub ściany z płyty GK 
podwójnie układanej na szkielecie stalowym. 
Listwy dylatacyjne standard SCHLUTER SYSTEM między płytkami z podłogą  
Profile naroŜnikowe standard 
Spoiny max. 3 mm z zaprawy wg instrukcji prod.  
układ płytek poziomy.  
  
2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-88/B- 32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.” Bez badań laboratoryjnych 
moŜna stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

 
  

3. Sprzęt 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w  „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
 
4. Transport 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
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5. Wykonanie robót 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
5.2. Wykonanie okładzin ceramicznych 

Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoŜa warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 
równego i gładkiego podłoŜa. 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót okładzinowych, podłoŜe naleŜy oczyścić z grudek zaprawy i brudu  
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 
Na oczyszczoną i zwilŜoną powierzchnię ścian naleŜy nałoŜyć dwuwarstwowy podkład wykonany 
z obrzutki i narzutu. Obrzutkę naleŜy wykonać o grubości 2-3 mm z cienkiej zaprawy cementowej marki 8 
lub 5, narzut z cienkiej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
Elementy ceramiczne powinny być posegregowane i moczone przed przystąpieniem do mocowania przez 2 
do 3 godzin w czystej wodzie. 
Płytki mocowane do podłoŜa na zaprawie klejowej standard SOPRO i spoinowane gotową zaprawą 
spoinową. Między płytkami a podłogą naleŜy montować listwy dylatacyjne standard SCHULTER 
SYSTEM, na naroŜniki – profile naroŜnikowe. 
Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5oC. 
Dopuszczalne odchyłki krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinny być większe 
niŜ 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niŜ 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 
 
   
6. Kontrola Jakości Robót 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 Przy odbiorze na budowie materiałów ceramicznych do okładzin naleŜy dokonać: 

- sprawdzenia zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem 
- próby doraźnej przez oględziny, opukanie i mierzenie: wymiarów i kształtu płytek, liczby 

szczerb i pęknięć, odporności na uderzenia. 
W przypadku niemoŜności określenia jakości płytek przez próbę doraźną naleŜy je poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny 
zewnętrznej). 
  
7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnię okładzin oblicza się w m2. 
 
8. Odbiór robót 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
 
9. Podstawa płatności 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
 
 
9.2. Cena jednostkowa 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• przygotowanie podłoŜa 
• przygotowanie zaprawy 
• dostarczenie materiałów i sprzętu 
• moczenie i docinanie płytek 
• wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni 
• osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
• oczyszczenia miejsca pracy z pozostałości materiałów. 
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10. Przepisy związane 
 
  10.1   Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uŜytku.  
PN-ISO-9000 
 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                      
PRZEBUDOWA BUDYNKU UśYTKOWEGO PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 45 W KIELCACH 

29

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 
 

B-05 TYNKI 
 

Kod CPV Opis robót 
45410000-4 Tynkowanie 
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1. Wstęp. 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru tynków wewnętrznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 

wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniŜszego zakresu: 

– Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne 

– Tynki zewnętrzne. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z z obowiązującymi odpowiednimi normami – są 

podane w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 

zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 

2.  Materiały. 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 

– mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm2.2.2.  Do spodnich warstw tynku 

naleŜy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 

2.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 

0,5 mm. 
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2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

5. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

6. Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

7. Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

8. Do zapraw tynkarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

9. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub 

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zuŜycia zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 

10. Do zapraw cementowo-wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jedno-

barwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy 

zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju 

cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. Wykonawca 

przystępujący do wykonywania tynków zwykłych powinien wykazać się moŜliwością korzystania 

z następującego sprzętu: mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej, 

pompy do zapraw, przenośnych zbiorników na wodę. 

 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

lub utratą stateczności. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone 

ościeŜnice drzwiowe i okienne. 

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po 

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

c) Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 

nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 

W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 

środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-

montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur”. 

d) Zaleca się chronić świeŜo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie. 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                                      
PRZEBUDOWA BUDYNKU UśYTKOWEGO PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 45 W KIELCACH 

32

W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

 

 

5.2. Przygotowanie podłoŜy 

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych moŜna usunąć przez zmycie 10% 

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą. 

5.3. Wykonywania tynków trójwarstwowych 

5.3.1. Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

NaleŜy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie naraŜonych na zawilgocenie o 

stosunku 1:1:4, – w tynkach naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o 

stosunku 1:1:2. 

 

6.  Kryteria oceny jakości i odbioru 

• sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułoŜenia wykładzin 

• sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoŜa i materiałów 

• sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 

7.  Kontrola jakości 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

8.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie 

surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na  stropie do spodu stropu. 

Powierzchnie pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą.  
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Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza 

od 0,5 m2. 

9.  Odbiór robót 

9.1. Odbiór podłoŜa 

Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 

PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa 

odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i zmyć wodą. 

9.2. Odbiór tynków 

9.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 

być zgodne z dokumentacją techniczną. 

9.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 

linii prostej – nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

– pionowego – nie większe niŜ 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 4mm w pomieszczeniu, 

– poziomego – nie większe niŜ 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 

9.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoŜa, pilśni itp., 

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa. 

10.  Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– przygotowanie stanowiska roboczego 

– przygotowanie zaprawy, 

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

– osiatkowanie bruzd, 

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

– reperacje tynków po dziurach i hakach, 

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
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11.  Przepisy związane 

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
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B-12 ROBOTY MALARSKIE 
 

Kod CPV Opis robót 
45442100-8 Roboty malarskie 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i obioru robót malarskich 
na budowie: przebudowa budynku uŜytkowego przy ulicy Mielczarskiego 45 w Kielcach. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją  

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie robót malarskich w obiekcie objętym przetargiem: 

- Roboty przygotowawcze 
- Malowanie powierzchni tynków, okładzin z płyt g-k 
 

1.1. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi 

w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Powłoka malarska – warstwa ochronno-dekoracyjno-izolacyjna chroniąca obiekt i jego elementy przed 
wpływem warunków zewnętrznych i wewnętrznych oraz stanowi warstwę wykończeniowo-dekoracyjną. 
 
1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.  Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w „Ogólnej Specyfikacji 
technicznej”.  
Wszystkie materiały do robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia w budownictwie. 

- Farby wewnętrzne emulsyjne lub lateksowe wg projektu. 
- Farby olejne do malowania lamperii 
- Środki gruntujące 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inspektora Nadzoru. 
 

3. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 

Roboty malarskie moŜna wykonać przy uŜyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
 
4. Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Farby pakowane  zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stoŜkowe wg PN-EN-ISO 
90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.+50C naleŜy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i 
przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 
 
5. Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Przy malowaniu temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +80C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń grzewczych. 
 
5.1. Przygotowanie podłoŜy 

PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia naleŜy naprawić przez uzupełnienie ubytków szpachlą 
gipsową lub zaprawą cem-wap. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu. Odstające tynki 
naleŜy odbić, a rysy poszerzyć i wypełnić zaprawą cem.-wap. 

 
5.2.  Gruntowanie – przed malowaniem farbami akrylowymi i lateksowymi powierzchnie naleŜy 
gruntować pokostem lub preparatami do gruntowania. 
Przed połoŜeniem tapety powierzchnie naleŜy zagruntować warstwą podkładową. 
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5.3.  Wykonywanie powłok malarskich 
Powłoki z farb powinny być nie zmywalne, dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. Barwa  

powłok powinna być jednolita, bez smug i plam oraz śladów pędzla. 
 
6.   Kontrola Jakości Robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót   podano w  „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Powierzchnia do malowania  
Kontrola stanu technicznego powierzchni do malowania obejmuje: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
- sprawdzenie nasiąkliwości, 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
- sprawdzenie czystości. 
 

Roboty malarskie  
Badania powłok naleŜy wykonać po ich zakończeniu nie wcześniej niŜ po 7-14 dni. Przeprowadza się je 
przy temperaturze nie niŜszej od + 50C przy wilgotności powietrza mniejszej niŜ 65 %. 
Badania powinny obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem. 

Wyniki kontroli materiałów i wykonania robót malarskich powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
 
7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa, farb 
ustawieniem rusztowań oraz uporządkowaniem stanowiska. Ilość robót określa się na podstawie 
dokumentacji projektowej. 
 
8. Odbiór robót 
8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”. 
Odbiór powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na 
podstawie zgłoszenia Wykonawcy. 
 
8.2 Odbiór podłoŜa  

Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały  powinny odpowiadać wymaganiom 
państwowych norm. PodłoŜe powinno być przygotowane zgodnie z pkt 5.1. 
 
8.3 Odbiór robót malarskich polega na sprawdzeniu: 

- wyglądu zewnętrznego powłok 
- odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim, kilkakrotnym potarciu powierzchni 

szmatką kontrastowego koloru, 
- odporności powłoki na zarysowanie 
- przyczepności powłoki do podłoŜa polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 

od podłoŜa, 
- odporności powłoki na zmywanie wodą.  
- gładkości powierzchni tapety 
- dokładności klejenia i połączenia na stykach pasów 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 
9. Podstawa płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „Ogólnej Specyfikacji technicznej”.  
Płaci się za ustaloną ilość m2 robót malarskich wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
- dostarczenie  i przygotowanie materiałów, 
- przygotowanie i oczyszczenie podłoŜa, 
- zagruntowanie podłoŜa, 
- przygotowanie farb, pomalowanie powierzchni 
- ustawienie i rozebranie rusztowań lub drabin malarskich, 
- oczyszczenie stanowiska pracy. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
         Normy 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
 
PN-69/B-10280 Ap1:1999          Roboty malarskie farbami wodnymi i emulsyjnymi. 
 
 Inne dokumenty 
Świadectwa dopuszczenia produktów do stosowania w budownictwie. 
Instrukcje producentów. 
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1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie technologii 
kotłowni i towarzyszących instalacji  które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU UśYTKOWEGO PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 45 W 
KIELCACH W WYNIKU KTÓREJ POWSTANIE LOKALNA KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM I 
NOWE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU dz. nr ewid. 511/25 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji w/w 
robót. 

1.3. Zakres Robót objętych ST  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie modernizacji kotłowni zgodnie z dokumentacją projektową. Instalacje naleŜy wykonać w 
dowiązaniu do istniejącej części instalacji na poziomie piwnic. Niniejsza specyfikacja techniczna związana 
jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 

− montaŜ rurociągów technologicznych i rurociągów instalacji sanitarnych 
pozostałych 

− montaŜ armatury 
− montaŜ kotła z osprzętem, 
− montaŜ zaworów regulacyjnych 
− montaŜ stacji uzdatniania wody 
− montaŜ pomp, 
− montaŜ izolacji ciepłochronnej 
− montaŜ elementów Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej, 
− wykonanie niezbędnych prac pomocniczych i towarzyszących, 
− montaŜ zabezpieczeń ochrony p.poŜarowej na granicy.stref 

uruchomienie i regulacja działania kotłowni. 
− montaŜ odcinka instalacji wodociągowej 
− montaŜ elementów nawiewnych wentylacji 
− montaŜ elementów czopucha i elementów komina spalinowego o przekroju okrągłym 

fi 225 mm - zgodnie z projektem, 
− badania kominiarskie instalacji wentylacji i odprowadzania spalin 
− montaŜ rurociągów gazowych na ścianie budynku 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi przepisami i  normami. 
1.5Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacja robót zgodnie z  dokumentacją projektową, SST, poleceniami 
nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawy Prawo budowlane, 
„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe''. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zmiany materiałów i elementów 
określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości 
eksploatacyjnej. Wykonawca uzyska przed wprowadzeniem zmian akceptacje Inspektora Nadzoru 
2. Materiały 
UWAGA : 
WSZELKIE NAZWY WŁASNE PRODUKTÓW l MATERIAŁÓW PRZYWO ŁANE W 
PROJEKCIE S SPECYFIKACJI SŁU śĄ JEDYNIE OKRE ŚLENIU POśĄDANEGO- 
STANDARDU WYKONANIA l OKRE ŚLENIU WŁA ŚCIWOCI I WYMOGÓW 
TECHUNICZNYCH ZAŁO śONYCH W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH 
ROZWI ĄZAŃ. 
DOPUSZCZA SIĘ ZAMIENNE ROZWI ĄZANIA ( OPARTE NA PRODUKTACH  INYCH 
PRODUCENTÓW) POD WARUNKIEM: 

− Spełnienia tych samych właściwości technicznych 



− Przedstawienia zamiennych rozwiązań technicznych na piśmie i w formie rysunków zamiennych  
(dane techniczne, atesty, dopuszczenia, schematy) 

− Uzyskania stosownych opinii BHP; P.POś-, Sanepid itp. 
− Uzyskania akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 
 

Do wykonania modernizacji  kotłowni mogą być  stosowane wyroby producentów 
krajowych i  zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać  aktualne 
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację  Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami.. 

 
2.1. Rury i kształtki stalowe 

− rury stalowe ze  szwem, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
− rury stalowe bez szwu , zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
− rury stalowe ocynkowane i TWT2, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm 
− rury PVC kanalizacyjne kielichowe 
− kształtki konfekcjonowane ocynkowane. - Dnl5-Dn65 
− wpusty kanalizacyjne Ŝeliwne D50  
− materiały pomocnicze, w tym pasty/ konopie , sznury smołowane, uszczelki itp. 

2.2. Armatura i urządzenia 
− Kocioł gazowy z  wyposaŜeniem (palnik, regulatory, zawór bezpieczeństwa,) Qn nie mniejsze niŜ 

150 kw 
− Zawory regulacyjne z siłownikami 
− Elektroniczne pompy obiegowe 
− Naczynia przeponowe 
− zawory kulowe i zwrotne, filtry Dnl5~Dn65 ; PN10, PNI6 wg specyfikacji załączonej do 

opracowań projektowych 
− zawór z głowicą odcinającą - element Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa 
− zawory bezpieczeństwa 
− zawór automatycznego napełniania 
− zbiornik odpowietrzający typ B 
− studzienka schładzająca D800/H900mm 
− inne elementy wyposaŜenia technologicznego i sanitarnego instalacji 
− Szczegółowe parametry techniczne wg specyfikacji załączonej  do PB/W, 

2.3 Izolacje termiczne i antyroszeniowe 
− izolacje ciepłochronne z pianki PU grubość wg opisu P.B/W 
− izolacje antyroszeniowe z pianki PU grubość 9 mm 
−  

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta. 

 
4.1. Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki naleŜy 
przewozić w odpowiednich pojemnikach. 
Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek naleŜy unikać ich zanieczyszczenia. 
4.2 Elementy wyposaŜenia 



Transport elementów wyposaŜenia powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta.  Elementy wyposaŜenia naleŜy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
4.3 Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować w 
magazynach zamkniętych. 
4.4  Urządzania i przybory 
Dostarczone na budowę urządzenia i przybory naleŜy uprzednio sprawdzić pod względem kompletności.  
Urządzenia i przybory naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 
4.5 Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 
5. WYKONANIE ROBÓT   
5.1  Roboty demontaŜowe 
Do wykonania: demontaŜ rurociągów wraz z izolacją 
.Rurociągi stalowe naleŜy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości pozwalającej na wyniesienie z 
budynku i transport.  Materiały i elementy uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i przetransportować 
na miejsce uzgodnione z Inwestorem. 
5.2  MontaŜ rurociągów 
Rurociągi stalowe instalacji gazowej i układu technologicznego łączone będą . 
przez spawanie. 
Rurociągi ocynkowane i TWT2 łączone będą na skręcanie ( pasta uszczelniająca + 
konopie). 
Rurociągi PVC kanalizacyjne  o połączeniach kielichowych, z uszczelką wargową. 
Przed układaniem przewodów naleŜy sprawdzić, trasę oraz usunąć moŜliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie  przewodów (np. pręty, 
wystające elementy zaprawy betonowej i muru).  
Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić  czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne elementy) 
. Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać. 
Kolejność wykonania robót; 

− wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 
− wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
− przycięcie rur, 
− załoŜenie tulei ochronnych 
− ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 
− wykonanie połączeń. 

 
W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń między zewnętrzną ścianą 
rury i wewnętrzną tulei naleŜy wypełnić odpowiednim materiałem termoplastycznym. 
Wypełnienie powinno zapewniać jedynie moŜliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być 
większa od grubości ściany lub stropu. 
Instalacja przed pomalowaniem musi być poddana próbie szczelności. 
Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego naleŜy wykonywać za pomocą 
odpowiednich tulei zabezpieczających. 
Sposób prowadzenia przewodów powinien spełniać wymagania zawarte w  Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
5.3. MontaŜ kotła z osprzętem 
MontaŜ kotła, palnika, regulatorów i małego rozdzielacza musi być wykonany zgodnie z projektem i 
instrukcjami montaŜowymi producenta. 
5.4 MontaŜ armatury 
MontaŜ armatury musi być wykonany zgodnie z  projektem i instrukcjami producenta. 
5.5  MontaŜ pompy 
MontaŜ pompy musi być wykonany zgodnie z  projektem i instrukcjami producenta, 
5.6 MontaŜ izolacji 
Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni stalowych, przeznaczonych, do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokołem odbioru. 



Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać-do powierzchni 
izolowanej. 
5.7. MontaŜ stacji uzdatniania wody  
MontaŜ Stacji Uzdatniania Wody i być wykonany zgodnie z projektem i instrukcjami producenta. 
5.8 Uruchomienie i regulacja działania kotłowni 
Po zakończeniu montaŜu urządzeń, osprzętu i armatury kotłowni naleŜy przeprowadzić kontrolę wykonania 
i działania poszczególnych zespołów, a szczególnie urządzeń zabezpieczających i sygnalizacyjnych. 
Następnie kilkakrotnie przepłukać instalację co najmniej dwukrotnie wodą i po odcięciu naczynia 
przeponowego przeprowadzić próbę szczelności instalacji na zimno przy ciśnieniu 1.5 pr ,   nie mniej niŜ 
0,4MPa. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku tej próby i usunięciu ewentualnych usterek przeprowadzić 
próbne 72 godzinne uruchomienie kotłownia a następnie badanie szczelności instalacji na gorąco przy 
ciśnieniu j.w. 
MontaŜ i uruchomienie kotłowni moŜe wykonać firma lub osoba posiadająca autoryzację producenta 
zastosowanego kotła c.o. do dokonywania tego rodzaju czynności. 
Próby i odbiór przyłączenia kotła do instalacji gazowej przeprowadza Wykonawca 
instalacji (w obecności dostawcy gazu). 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem modernizacji kotłowni centralnego 
ogrzewania powinna być przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót,   zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm  i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe'' oraz instrukcjami producentów. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
 
7.OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych 
jednostek obmiarowych robót wykonanych wg projektu i ST, z  uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. Jednostkami obmiaru robót są 
jednostki określone w Przedmiarze Robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających, na wykonaniu budowy kotłowni naleŜy dokonać zgodnie z Warunkami 
technicznymi wykonania I odbioru robót Budowlano -montaŜowych, tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe  i instrukcjami  producentów. 
 
W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne; 

− lokalizacja kotła 
− lokalizacja przewodów kanalizacji sanitarnej i wpustów podłogowych 
− przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do prawidłowego montaŜu. 
Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy dokonać końcowego odbioru 
technicznego instalacji technologicznej kotłowni. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty; 

− dokumentacja projektowa powykonawcza (z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami 
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót) 

− dziennik budowy, 
−  protokół odbioru przez UDT, 
− protokół odbioru kominiarskiego przewodów spalinowych i wentylacyjnych, 
− protokół odbioru instalacji gazowej z  udziałem przedstawiciela dostawcy gazu, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów) 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
− protokóły pomiarów elektrycznych, 
− protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 



− instrukcja obsługi kotłowni. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 
Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej, 

− protokoły z obiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia 
usterek, 

−  aktualność Dokumentacji Projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia), 

− protokoły badań szczelności instalacji. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność naleŜy przyjmować .zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w  Wycenionym 
Przedmiarze Robót (ofercie). 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-02431-1:1999   OgrzewnictwoKotłownie wbudowane na paliwo gazowe o gęstości względnej 

mniejszej niŜ li Wymagania.  
PN-80/H-74244     -   Rury stalowe, przewodowe ze szwem  częściowo zastąpiona PN~ 
./EN10208.2:1999 
 PN-8O/H-74.219         Rury stalowe przewodowe bez szwów  
PN- /H-74200         Rury instalacyjne średnie ze szwem gwintowane 
PN-93/M-35350            Kotły grzewcze gazowe niskotemperaturowe i średnio temperaturowe.  

Wymagania i badania 
PN-88/M-35811 Kotły grzewcze niskotemperaturowe - regulatory temperatury 
                                   wody 
PN-EN 12038-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 1:Urządzenia sterujące systemów     

ogrzewania gorąca wodą z kompensacją wpływu temperatury zewnętrznej 
PN-93/C-G4 6-7  Woda w instalacjach centralnego ogrzewania, Wymagania i badania jakości. 
PN-91/B-02420        Ogrzewnictwo -  Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych 

systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. 
Wymagania 

PN-91/B-02420    Ogrzewnictwo-Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. 
Wymagania 

PN-B-02423: 1999/Apl;2000 Ciepłownictwo, Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-02421:2000      Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 

Wymagania i badania 
 
PN-B-02421:2000    Ogrzewnictwo, Izolacja cieplna przewodów, armatury iurządzeń. Wymagania. 
PN-64/B-10400         Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
PN-90/M-75003  Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania 
PN-77/M-75005  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe proste 
PN-77/M-75007  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawory przelotowe skośne 
PN-91/M-75009   Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory Regulacyjne. Wymagania i 

badania 
PN-70/M-75012  Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający 
PN-EN 1487:2003  Armatura w budynkach, Hydrauliczne zespoły zabezpieczające, Badania i 

wymagania 
PN-EN 1489:2003  Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa, Badania i wymagania 
PN-EN1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe Temperaturowo-

ciśnieniowe. Badania i wymagania.  
PN-EŃ1491:2002 (U) Armatura w budynkach. Zawory rozpręŜne. Badania i wymagania  
PN-H-02650 Armatura i rurociągi .Ciśnienia i temperatury. 
PN-H-02651  Armatura i rurociągi. Średnice nominalne.  
PN-92/M-74001 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania 
PN-M-74101 Armatura przemysłowa/ Zawory bezpieczeństwa.. Wymagania i badania, - 
PN-M-741442/01 Armatura przemysłowa, Zawory zwrotne Ŝeliwne na. ciśnienie nominalne 1.6 MPa. 
Wymagania i badania 



SZCZEGÓŁOWA TECHNICZNA        INSTALACJE WENTYLACYJ NE I ODPROWADZANIA 
SPALIN  
CPV 4533120U-8 Instalacja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej      Specyfikacji  Technicznej   są wymagania 
dotyczące wykonania  i  odbioru robót w  zakresie  Instalacji wentylacji 
i Instalacji Odprowadzania Spalin,  które   zostaną  zrealizowane w ramach  zadania pn. 
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU UśYTKOWEGO PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 45 W 
KIELCACH W WYNIKU KTÓREJ POWSTANIE LOKALNA KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM I 
NOWE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU dz. nr ewid. 511/25 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
uzupełnienie istniejących instalacji wentylacji wywiewnej  i wykonanie instalacji wentylacji nawiewnej i 
instalacji odprowadzania spalin.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót; 

− wymiana kratek wentylacyjnych, 
− montaŜ elementów nawiewnych wentylacji 
− montaŜ elementów czopucha i elementów komina spalinowego o przekroju okrągłym 

fi 225 mm - zgodnie z projektem, 
− badania kominiarskie instalacji wentylacji i odprowadzania spalin 

1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z  obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, ST, poleceniami nadzoru autorskiego  i inwestorskiego oraz zgodnie z  odpowiednimi-
przepisami  ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji 
wentylacyjnych" COBRTI INSTAL, Warszawa 2002. 
Wszelkie zmiany i odstępstwa od  zatwierdzonej dokumentacji technicznej (uzgodnione z nadzorem 
autorskim) nie mogą powodować obniŜenia wartości funkcjonalnych i uŜytkowych Instalacji, .a jeŜeli 
dotyczą zmiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą 
powodować zmniejszenia trwałości, eksploatacyjnej. 
Roboty montaŜowe naleŜy realizować zgodnie z  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano - montaŜowych  Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Polskimi Normami^ oraz innymi 
przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. 
 
2. MATERIAŁY 
Do wykonania instalacji wentylacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały uŜyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualnepolskie aprobaty techniczne lub 
odpowiadać Polskim Normom. 
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. 
Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób 
określony aktualnymi normami. 
2.1 Przewody, prostki i kształtki 
Do budowy  czopucha i komina spalinowego przyjmuje sie przewody i kształtki spalinowe o średnicy 225 
mm w asortymencie wyszczególnionym w dokumentacji projektowej oraz w niniejszej ST. 
UWAGA: przed złoŜeniem zamówienia na elementy kominowe przewidziane projektem do uzupełnienia i 
skompletowania systemu  naleŜy sprawdzić wymiary na budowie 
2.2  Kratka wentylacyjna i przewody o przekroju prostokątnym 
Kratki wentylacyjne o przekroju prostokątnym przyjąć zgodnie ze specyfikacją projektową. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak teŜ przy wykonywaniu 
czynności pomocniczych raz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 



4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE 
Materiały mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu- Urządzenia transportowe powinny być 
odpowiednio przystosowane do przewozu elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót. 
PrzewoŜone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 
przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych z wymaganiami producenta, 
5. WYKONANIE ROBÓT .  
5.1  Instalacja wentylacji 
W. kotłowni wykonać wentylację nawiewną , a wywiewna którą naleŜy pozostawić.bez zmian. NaleŜy 
uzupełnić  kratkę zespołu wywiewnego 150x250mm. 
NaleŜy wykonać kanał nawiewny typ „Z"  250*150. 
Specyfikację szczegółową elementów instalacji wentylacji załączono do PB/W. 
5.2  Wykonanie instalacji odprowadzania spalin 
5. 2.1. MontaŜ elementów czopucha i komina 

− odprowadzenie spalin z kotła przewidziano kominem stalowym dwuściankowym 225/285 mm z 
blachy kwasoodpornej - wg rysunku szczegółowego w PB/W. 

UWAGA: Wszystkie elementy czopucha i komina montujemy kielichem do góry ! 
Nie moŜna stosować redukcji zmniejszających przekrój przewodu odprowadzającego spaliny na całej 
długości przewodu łączącego (czopucha), jak i przewodu spalinowego,  

− podczas montaŜu członów czopucha i komina naleŜy zwrócić szczególną uwagę na wykonanie 
szczelnych połączeń, aby nie dopuścić do ulatniania się spalin na teren budynku. 

− po zakończeniu montaŜu przy wykończeniu murarsko-tynkarskim na ścianie komina naleŜy unikać 
bezpośredniego kontaktu zaprawy z elementami wkładu kominowego. 

UWAGA: Zawarte w zaprawie murarskiej związki chloru, nawet przy nikłym kontakcie ze stalą 
kwasoodporną elementów systemu powodują ich niszczenie. 
MontaŜ naleŜy wykonać zgodnie z- instrukcjami producenta i dostawcy elementów. 
UWAGA! W ramach specyfikacji elementów komina uwzględniono neutralizator ścieków (skroplin). 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji wentylacji i odprowadzenia spalin powinna być 
przeprowadzana w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i instrukcjami 
producenta. 
KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli wszystkie wymagania dla danej fazy 
robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać 
za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie. 
7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z Polskimi Normami i 
instrukcjami producenta. 
Z odbiorów międzyoperacyjnych naleŜy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność 
robót i elementów do  prawidłowego montaŜu.



7.1  Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie  zgodności ich wykonania z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych naleŜy 
przeprowadzić następujące działania: 

− porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji z dokumentacją projektową i SST zarówno w 
zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części zamiennych; 

− sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami technicznymi; 
− sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
− sprawdzić czystość instalacji; 
− sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji- 

7.2. Kontrola działania 
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej i instalacji odprowadzania spalin jest potwierdzenie 
moŜliwości działania instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy 
instalacji zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
7.3 Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, ze instalacja osiąga parametry projektowe i wielkości 
zadane zgodnie z wymaganiami. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót naleŜy 
dokonać końcowego odbioru technicznego instalacji. 
 
7.4 Po wykonanie instalacji odprowadzania spalin podlega ona odbiorowi polegającemu na sprawdzeniu: 

− droŜności kanału spalinowego, 
− szczelności połączeń, 
− ciągu komina, 
− prawidłowości wykonania połączeń i zgodności z projektem elementów instalacji 
− odprowadzania spalin, 
− normatywne wyprowadzenie ponad dach, 
− spełnienie norm ochrony atmosfery 

Odbiór formalny polega na: 
− sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem oraz dokumentacją powykonawczą,  
− sprawdzeniu aktualności atestów na uŜyte do budowy instalacji materiały konstrukcyjne, izolacyjne i 

montaŜowe, 
Odbiór instalacji wentylacji oraz odprowadzania spalin powinien odbywać się przy udziale uprawnionego 
mistrza kominiarskiego i kończyć się protokółem. 
 
7.5 Przy odbiorze końcowym powinny byś dostarczone następujące dokumenty: 

− dokumentacja projektowa powykonawcza z  naniesionymi na niej zmianami i 
uzupełnienia w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy, 
− dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców 

materiałów), 
− protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
− protokół przeprowadzenia próby całej instalacji. 

 
 
 
 
7.6  Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

− zgodność wykonania z  dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy 
dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 

− protokoły z obiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
− aktualność dokumentacji projektowej powykonawczej (czy naniesiono wszystkie zmiany i 

uzupełnienia), 
− protokoły badań. 

 
 
8. OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót określa się na podstawie dokonanego obmiaru faktycznie wykonanych 
jednostek obmiarowych robót wykonanych wg projektu i ST z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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Jednostkami obmiaru robot są jednostki określone w Przedmiarze Robót. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚĆ 
Płatność naleŜy przyjmować zgodnie z obmiarem i ceną jednostkową robót określoną w Wycenionym 
Przedmiarze Robót. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE- 
10.1. Normy PN-68/B-G1411    Wentylacja. Urządzenia i elementy urządzeń wentylacyjnych, 
Podział, nazwy i określenia.  
PN-B~76001:1996  Wentylacja, Przewody wentylacyjne, Szczelność. Wymagania i 

badania  
PN-B-76002:1996  Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek 

wentylacyjnych blaszanych. . 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza• Metody pomiaru przepływu 

strumienia powietrza.w.przewodzie.  
PN-EN 12391-1:2004 Kominy -  Wymagania dotyczące wykonania kominów metalowych - 

cz. Kominy do urządzeń grzewczych z otwarta komorą paleniskową.  
PN-EN 1856-1:2005 Kominy - Wymagania dotyczące kominów.metalowych cz.l Części 

składowe systemów kominowych  
PN-EN 1856-2      J.w. cz.2 Metalowe kanały wewnętrzne i--metalowe łączniki 
 PN-EN 1859:2002 Kominy metalowe - Metody badań. 
 
 
10.2  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbiorów kotłowni na paliwa gazowe i olejowe. 

Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji* Warszawa 2000. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, Tom II, 

 Instalacje sanitarne i przemysłowe. Arkady, Warszawa 1988 
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1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej – ST –S2 
 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 
przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 
PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU UśYTKOWEGO PRZY UL. MIELCZARSKIEGO 45 W KIELCACH W WYNIKU 
KTÓREJ POWSTANIE LOKALNA KOTŁOWNIA OPALANA GAZEM I NOWE PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE DO BUDYNKU 
dz. nr ewid. 511/25 
Niniejsza Specyfikacja odnosi się do zakresu ujętego w  dokumentacjach:   

Projekt przyłączy wod-kan.  
 
1.2. Zakres stosowania ST-S2  
Specyfikacje techniczne (ST) są stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające 
i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie budowlano – wykonawczym. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą wykonania i odbioru : 
robót związanych z budową budynku wielorodzinnego wraz z   przyłączem wodno – kanalizacyjnym  w zakresie: 
− budowy przyłącza wodociągowego z rur PE80, SDR 11- DN75x6,8 mm   długości L= 24,8 m 
− budowy przyłącza kanalizacji sanitarnych  z rur PCV ściankach litych - ø  160x 4,0mm klasy N  długości L = 20,0 m 



− budowy studni wodomierzowej Ŝelbetowej  o wym 2,3x1x2,3m  
− budowa studzienki kanalizacyjnej z kręgów betonowych o średnicy 1,0 m 
 
1.4. OKREŚLENIA  PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia dotyczące sieci wodociągowej są zgodne z normami branŜowymi Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych 
„INSTAL”     
1.4.1. Budowla ziemna-budowla wykonana w gruncie lub z gruntów, spełniająca  warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Głębokość wykopu-róŜnica rzędnej terenu i  rzędnej robót ziemnych ,wyznaczonych w osi wykopu.  
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu-wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia     gruntu będąca stosunkiem  gęstości 
objętościowej szkieletu gruntowego (badanej zgodniez BN-77/8931-12) do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego 
przy wilgotności optymalnej ,określonej w normalnej próbie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481).    
1.4.4. Wodociąg-zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inŜynierskich,przeznaczonych do zaopatrywania ludności i 
przemysłu w wodę. 
1.4.5. Sieć wodociągowa zewnętrzna-układ przewodów wodociągowych znajdujących siępoza budynkami odbiorców, zaopatrujących 
w wodę ludność lub zakłady produkcyjne.   
1.4.6. Przewód wodociągowy-rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczaniawody odbiorcom. 
1.4.7. Uzbrojenie przewodu-urządzenia zainstalowane na przewodzie, słuŜce do celów   regulacyjnych i zabezpieczających oraz 
zapewniających prawidłowe działanie i eksploatację.                                         
1.4.8. Studzienka wodociągowa-obiekt inŜynierski występujący na sieci ( na przewodzie lub w węźle) przeznaczony do zainstalowania 
elementów uzbrojenia . 
1.4.9. Blok oporowy-betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowymi przemieszczeniami   
1.4.10.Węzeł montaŜowy-miejsce ,w którym następuje rozgałęzienie odcinków  przewodów lub instalowanie elementów uzbrojenia .W 
skład węzła wchodzą między   innymi kształtki ,złącza elementy  uzbrojenia, itp.  
1.4.11.Armatura wodociągowa : - armatura zaporowa - zasuwy 
                                                       - armatura przeciwpoŜarowa – hydranty nadziemne 
1.4.12.Podsypka-warstwa wyrównawcza ułoŜona bezpośrednio na podłoŜu ziemnym, między dnem wykopu a przewodem 
wodociągowym lub kanalizacyjnym                                                       
1.4.13.PodłoŜe-grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się podsypkę  
1.4.14.Zasypka wstępna / obsypka- warstwa wypełniająca materiału gruntowego  nad wierzchem rury wodociągowej i kanalizacyjnej            
1.4.15.Zasypka główna-warstwa wypełniającego materiału gruntowego pomiędzy  powierzchnią zasypki wstępnej a powierzchnią 
terenu. 
1.4.16.Kanał -liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania ścieków. 
1.4.17.Kanalizacja sanitarna-zespół urządzeń i budowli inŜynierskich przeznaczonych do odprowadzenia i  unieszkodliwiania  ścieków  
bytowo-gospodarczych  i  przemysłowych. 
1.4.18.Sieć kanalizacyjna-układ przewodów  kanalizacyjnych połączonych ze sobą pod   pewnym kątem oraz ich urządzenia 
techniczne. 
1.4.19.Kanał ściekowy-przewód kanalizacyjny wchodzący w skład sieci kanalizacji      ściekowej  
1.4.20.Kanalizacja  grawitacyjna-system kanalizacyjny , w którym przepływ ścieków        następuje dzięki sile cięŜkości  
1.4.21.Kineta  – koryto  przepływowe w dnie studzienki kanalizacyjnej  . 
1.4.22.Studzienka rewizyjna-obiekt na kanale ściekowym umoŜliwiający dokonywanie kontroli stanu i wykonywanie prac 
eksploatacyjnych związanych z utrzymaniem  prawidłowego przepływu w przewodzie. 
1.4.23.Studzienka kaskadowa ( spadowa ) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umoŜliwiający wytrącenie 
nadmiaru energii ścieków, spływających z wyŜej połoŜonego kanału dopływowego do niŜej połoŜonego kanału odpływowego.  
1.4.24.Powierzchnia zwilŜona-wewnętrzna powierzchnia przewodów i studzienek kanalizacyjnych objętych badaniem  szczelności . 
1.4.25.Złącze kielichowe-połączenie dwóch rur lub kształtek powstałe na skutek wprowadzenia bosego końca do kielicha, uszczelnione 
odpowiednim materiałem (uszczelka). 
1.4.26.Dziennik budowy-opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słuŜący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów    robót, 
przekazywania pleceń i innej korespondencji technicznej. 
1.4.26.Kierownik budowy-osoba wyznaczona przez Wykonawcę upowaŜniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. 
1.4.27.Inspektor Nadzoru-osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu 
poinformowany jest Wykonawca, oraz odpowiedzialna    
za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
1.4.28.Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy  
1.4.29.Kosztorys ślepy-wykaz robót z podaniem ich ilości ( przedmiar ) w kolejności  technologicznej ich wykonania 
1.4.30.Księga obmiaru-akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi  stronami słuŜący do wpisywania przez 
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót       w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w księdze 
obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Kierownika Projektu.  
1.4.31.Projektant-uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
1.4.32.Przyłącze wodociągowe-przewód wodociągowy doprowadzający wodę z przewodu  
rozdzielczego do zaworu głównego za wodomierzem ( łącznie z nim ) 
1.4.33.Przyłącze kanalizacji sanitarnej – odcinek kanału od kolektora głównego ulicznego do studzienki posadowionej w granicy 
posesji. 
1.4.34.Rysunki-część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę oraz wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 
1.4.35.Studzienka kanalizacyjna-studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do kontroli i prawidłowej 
eksploatacji kanałów. 
1.4.36.Płyta nadstudzienna z włazem Ŝeliwnym i pokrywą-górny element studzienek     kanalizacyjnych z moŜliwością 
doregulowania górnego poziomu studzienki kanalizacyjnej 
1.4.37.Krąg Ŝelbetowy - środkowy element studzienki kanalizacyjnej. 
1.4.38.Obsypka -materiał gruntowy między podłoŜem lub podsypką a zasypką wstępną, otaczający przewód kanalizacyjny.  
1.4.39.Konstrukcja nawierzchni – układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
1.4.40.Nawierzchnia – warstwa lub zespół warstw słuŜących do przejmowania i rozkładaniaobciąŜeń od ruchu na podłoŜe gruntowe i 
zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 



A)Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu 
Ruchu czynników atmosferycznych. 
B)Warstwa wiąŜąca – warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową 
Zapewniająca lepsze rozłoŜenie napręŜeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 
C)Warstwa wyrównawcza - warstwa słuŜąca do wyrównania nierówności profilu istniejącej 
nawierzchni. 
D)Podbudowa – dolna część nawierzchni słuŜąca do przenoszenia obciąŜeń od ruchu na  
Wspólny Słownik Zamówień – CPV 
45232460-4 - Roboty sanitarne  
45232150-8 - Roboty w zakresie budowy rurociągów do przesyłu wody 
45232440-8 – Roboty w zakresie budowy do odprowadzania ścieków. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość 
zastosowanych materiałów. Wykonawca robót jest  odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz  zgodność    
realizacji  z  dokumentacją  projektową, specyfikacją  techniczną  i  zaleceniami  nadzorującego InŜyniera. 
Zamawiający przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
dziennik budowy, oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.    
W przypadku rozbieŜności opisu i skali wymiarów waŜniejszy jest odczyt opisu rysunków.  
Do obowiązków wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty InŜynierowi przed przystąpieniem do robót – Programu 
Zapewnienia Jakości, w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z projektem, ogólną Specyfikacją Techniczną, oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 
przez InŜyniera.  
 
1.5.1. Podstawowe Obowiązki Wykonawcy.  
Do obowiązku Wykonawcy naleŜy: 
Wyegzekwowanie od producenta ( dostawcy ) materiałów odpowiedniej jakości     
Ustalenie i uzgodnienie takich warunków dostaw ( wielkości i częstotliwości ) aby mogła być zapewniona rytmiczność wykonawstwa 
robót.   
Poprowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów, komisyjnie sprawdzone, co zostanie potwierdzone 
protokółem podpisanym przez Wykonawcę i zarządzającego realizacją umowy.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wyposaŜenia uŜytych do 
realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. 
Wykonawca będzie takŜe odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych 
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające 
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.     
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej oraz utrzymywał sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach   biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem będącym rezultatem prowadzonych  robót albo 
spowodowanym przez własny personel wykonawcy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Wykonawca ma obowiązek zapewnić i utrzymać wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla 
ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 
urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable telefoniczne i kable energetyczne. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi   
Inspektora Nadzoru oraz zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracować dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej 
do dokonania napraw.      
Wykonawca będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu  
lub innych przyczyn powstałych w następstwie prowadzonych prac budowlano – montaŜowych.  
Przed  przystąpieniem do wykonania robót ziemnych naleŜy zakończyć wszelkie roboty pomocnicze i przygotowawcze oraz 
powiadomić wszystkich uŜytkowników uzbrojenia podziemnego i nadziemnego. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy naleŜy do obowiązków wykonawcy. 
Wykonawca będzie przechowywał na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miejscu wszelkie dokumenty budowy. 
Wykonawca przedłoŜy zarządzającemu umową do sprawdzenia po 4 egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 i A3 oraz w 
formie elektronicznej tj. rysunki robocze, dokumentacja powykonawcza geodezyjna i projektowa z naniesionymi ewentualnymi 
zmianami. 
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne oraz zawierające następujące  
informacje:  
- nazwę inwestycji 
- tytuł dokumentu oraz ilość egzemplarzy 
- nr dokumentu lub rysunku 
- data przekazania  
Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót kompletne instrukcje w zakresie konserwacji i eksploatacji urządzeń. 
Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym przez wykonawcę miejscu. 
 
2.0.    MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów . 
Stosować moŜna tylko materiały posiadające certyfikat na znak „B” lub świadectwo zgodności producenta z Polską Normą lub 
odpowiednią  aprobatą  techniczną. Ilości materiałów ujęto w „ Przedmiarze robót ”  
Materiały uŜyte do budowy przyłącza: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej do budynku powinny spełniać warunki określone w 
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiadać warunkom technicznym lub innym 
umownym warunkom. 



Przed uŜyciem kaŜdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoŜy szczegółową informację o źródle 
produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji   
zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego  
realizacją umowy.  
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 
odpowiada wykonawca.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały, Ŝeby sprawdzić czy są one zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji  technicznych. Zarządzający realizacją umowy jest upowaŜniony do pobierania i badania 
próbek materiału Ŝeby sprawdzić jego własności, oraz do przeprowadzenia inspekcji  w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją  
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta 
materiałów lub urządzeń 
b) zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i 
urządzenia przeznaczone do realizacji robót.  
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Zarządzający realizacją umowy moŜe dopuścić do uŜycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 
materiałów z warunkami podanymi w SST 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – waŜne legalizacje, mogą być badane przez  zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 
czasie.  
W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do uŜycia  materiałów i urządzeń z wymaganiami 
zawartymi w SST nie zostaną one przyjęte do wbudowania i muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy.    
KaŜdy rodzaj robót wykonywanych z uŜyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone  lub zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy.  Musi on zdawać sobie sprawę, Ŝe roboty mogą być odrzucone tj.  
zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
2.2.   Przechowywanie i składowanie materiałów na placu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Ŝeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montaŜu. Muszą 
one w kaŜdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aŜ do chwili kiedy zostaną 
uŜyte.  
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, 
Ŝe tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed  
uszkodzeniem.  

Jeśli wykonawca zamierza uŜyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia  

zamienne, inne niŜ przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim 

zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich uŜyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 

materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie 

moŜe być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
Składowanie materiałów : 
Rury PE, PCV powinny  być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się.         
Rury moŜna przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając je w pozycji leŜącej jedno lub wielowarstwowo.                                                                              
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wolna od kamieni, zagłębień, błota, z moŜliwością odprowadzenia wody opadowej.                                                                
Pierwszą warstwę rur naleŜy ułoŜyć na podkładkach drewnianych.                          
Wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 2m. 
Zachować szczególną ostroŜność przy obniŜonych temperaturach zewnętrznych z uwagi na wzrost podatności na uszkodzenia 
mechaniczne.    
Wyroby naleŜy układać wg poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umoŜliwiający dostęp do 
poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
Kruszywo naleŜy składować na utwardzonym i odwodnionym podłoŜu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i 
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
PodłoŜe, na którym składuje się materiały i urządzenia powinno być równe i nie powodować  uszkodzenia i utraty materiałów wraz z 
moŜliwością odprowadzenia wód opadowych.  
Zaleca się sposób składowania materiałów umoŜliwiających dostęp do poszczególnych ich asortymentów    
- Elementy prefabrykowane mogą być składowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielowarstwowo. 
- Cement, materiały izolacyjne, kształtki oraz drobne elementy składować w magazynie  zamkniętym.       
- Kręgi moŜna składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, Ŝe nacisk kręgów  przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 
MPa. 
- Elementy prefabrykowane przepompowni ścieków moŜna składować na powierzchni, natomiast wyposaŜenie i automatyka w 
pomieszczeniu zamkniętym. 
  Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno 
umoŜliwiać dostęp do poszczególnych stosów  wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
- Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających  korodująco. Włazy powinny być posegregowane 
wg klas, ( typów )                                                                    
- Skrzynki lub ramki wpustów Ŝeliwnych mogą być przechowywane na wolnym powietrzu na paletach w stosach o wysokości 
maksymalnej 1,5 m 
   Nie dopuszcza się wystawiania skrzynki lub ramki poza powierzchnię palety.   
   Jednostki powinny być układane w stosy z zachowaniem wolnych przejść między nimi gwarantujących moŜliwość uŜycia sprzętu  
mechanicznego do załadunku i rozładunku. 
- Zasuwy, obudowy i skrzynki do zasuw, kształtki, hydranty nadziemne mogą być   przechowywane na wolnym powietrzu na paletach   
- Cegła kanalizacyjna moŜe być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z odpowiednimi spadkami 
umoŜliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 



   Przy składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekroczyć  2,20 m 
   Cegły powinny być ułoŜone w jednostkach ładunkowych lub luzem w stosach i pryzmach  
   Jednostki ładunkowe cegieł  mogą być ułoŜone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach o łącznej wysokości nie przekraczającej 
3,0 m   
2.3.   Odbiór materiałów na budowie.  
WyŜej wymienione materiały naleŜy dostarczyć na budowę ze świadectwami jakości i  kartami gwarancyjnymi. Wszystkie stosowane 
materiały muszą posiadać polskie atesty i odpowiadać polskim normom. Dostarczone materiały na miejsce budowy naleŜy sprawdzić   
pod względem kompletności i zgodności z danymi technicznymi wytwórcy (prowadzenie   
oględzin stanu materiałów: pęknięcia, ubytki, zgniecenia). W razie stwierdzenia wad lub powstania wątpliwości ich jakości, przed 
wbudowaniem naleŜy poddać badaniom określonym przez zarządzającego realizacją umowy. 
2.4.   Podstawowe materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej,  
przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, oraz wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych według zasad niniejszej ST są: 
- pale szalunkowe stalowe  
- deski iglaste obrzynane klasy III 
- rury ci śnieniowe PE 100 SDR 11 średnicy 75/6,8  mm PN – 16 łączone  przez zgrzewanie doczołowe lub kształtki gwintowane 
- rury stalowe ocynkowane średnicy 65 mm 
- rury stalowe ocynkowane średnicy 40 mm 
- zasuwy Ŝeliwne kołnierzowe średnicy 65 mm, na ciśnienie normalne 1 Mpa , 
- skrzynki uliczne Ŝeliwne do zasuw  
- kształtki Ŝeliwne kołnierzowe i PE 
- tuleje kołnierzowe PE  
- obudowy do zasuw 65 mm    
- piasek na podsypkę i obsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm  
  PN-B-06712, PN-B-11111, PN-B-11112     
- beton B-10 i B-20 wg BN-81/9192-04 i BN-81-9192-05 
- tabliczki do oznakowania zasuw  
- wodomierz 40 mm 
- zawór zwrotny antyskaŜeniowy DN40 mm 
- regulator ciśnienia o średnicy  DN40mm 
- śruby z nakrętkami i podkładkami 
- taśma PCV koloru niebieskiego z wkładką metalową 
- filtr i zawory przelotowe 
- uszczelki gumowe do połączeń kołnierzowych 
- studnia wodomierzowa betonowa o wym 2,3x1x2,3m  
- rury PCV kanalizacyjne SDR 41 średnicy 160 mm ( Dz 160 x 4)  SN - 4 
- studnie kanalizacyjne z kręgów betonowych  o średnicy 1000 mm z włazem Ŝeliwnym 12,5 T 
- studnię z kręgów betonowych  o średnicy 1000 mm  
- kształtki kanalizacyjne z PCV SDR 41 średnicy 160 mm SN - 4 
- tuleje ochronne PCV dla przejścia szczelnego przez ścianki betonowe zgodnie z  zaleceniami producenta rur średnicy  225 mm  
 
3.0.     SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych,  

programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i 

wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy 

oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. Tam gdzie jest to wymagane 

przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

uŜytkowania. 

JeŜeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 

wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie moŜe być 

później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,   
wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone 
do robót.  
  Sprzęt powinien mieć ustalone  parametry  techniczne i powinien być  stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami 
producenta. Maszyny moŜna uruchamiać dopiero po uprzednim zbadaniu ich  stanu technicznego i działania. NaleŜy je zabezpieczyć 
przed moŜliwością  uruchomienia przez osoby niepowołane. 
 
3. 2.Sprzęt do wykonania robót ziemnych i montaŜowych  
Wykonawca przystępujący do wykonania wodociągu i kanalizacji oraz instalacji wodno – kanalizacyjnych powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania  z  następującego sprzętu: 

− koparka  jednonaczyniowa gąsienicowa 0,40 m3 
−  zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE 
− ciągnik gąsienicowy 37-40 kW  
− kocioł do podgrzewania asfaltu  
− prościarka do rur PE  



− samochód dłuŜycowy   
− samochód dostawczy 0.9 t  
− samochód samowyładowczy 5 t  
− samochód skrzyniowy  
− samochód skrzyniowy do 5 t  
− spawarka spalinowa 300 A  
− spych.gąsienicowa 55kW  
− ubijak spalinowy 200kg  
− zagęszczarka wibracyjna  
− Ŝuraw samochodowy  
− Ŝuraw samochodowy  
− Ŝurawy boczny  

4.0. TRANSPORT 
4.1. Wymagania  ogólne. 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego objętości, technologii 
odspajania i załadunku oraz od odległości transportu. Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem 
wymogów bezpieczeństwa, zarówno w obrębie  pasa robót drogowych, jak i poza nim. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego 
pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów naleŜy przeprowadzić zgodnie z przepisami  
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.    
4.2. Rury przewodowe wodociągowe i kanalizacyjne oraz elementy studzienek  
Rury wodociągowe, kanalizacyjne i elementy studzienek rewizyjnych mogą być przewoŜone  
dowolnymi środkami transportu. Materiały naleŜy ustawiać równomiernie na całej   powierzchni ładunku, obok siebie i zabezpieczyć 
przed moŜliwością przesuwania się podczas  
transportu. Rury stalowe, PE i PCV powinny być układane w pozycji  poziomej wzdłuŜ środka transportu. Ponadto przy za-i wyładunku 
oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie. 
Niedopuszczalne jest „wleczenie” pojedynczych rur, wiązek lub kształtek po podłoŜu.  
4.2.   Kształtki, armatura, mieszanka betonowa 
Kształtki i armatura Ŝeliwna mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeni 
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe,     które nie spowodują segregacji składników, 
zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniŜenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
4.3.    Kruszywa. 
Kruszywa mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający  
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
4.5.   Transport pozostałych materiałów.  
Przewiduje się przewóz materiałów na plac budowy od producenta lub z hurtowni i magazynów. Materiały mogą być przewoŜone 
dowolnym środkiem transportu kołowego zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i rozmieszczone równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej oraz zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem. 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany na miejsce wskazane przez Inspektora     
Nadzoru słuŜący następnie do zasypania wykopów transportem samowyładowawczym.  
Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewoŜonych elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie 
przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m oraz elementów prefabrykowanych przepompowni ścieków naleŜy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. 
Niedozwolone jest zrzucanie elementów betonowych na twarde podłoŜe. Wskazany jest transport  wyrobów spiętych fabrycznie , na 
paletach  środkami  transportowymi  z własnym Ŝurawikiem do rozładunku . 
Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem. 
Włazy typu cięŜkiego mogą być przewoŜone luzem, natomiast typu lekkiego naleŜy układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą 
stalową. 
Transport cementu i przechowywanie stosownie do wymagań normy  BN-88/6731-08 
Cegła kanalizacyjna moŜe być przewoŜona dowolnymi środkami transportu w jednostkach ładunkowych lub luzem. 
Jednostki ładunkowe naleŜy układać na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich  
W jednakowej liczbie warstw na powierzchni środka transportu. 
Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Cegły luzem mogą być przewoŜone środkami transportu samochodowego pod warunkiem  stosowania opinek.   
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać mechanicznie za pomocą urządzeń wyposaŜonych w 
sprzęt kleszczowy, widłowy lub  chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewozowych luzem powinien odbywać się ręcznie 
przy uŜyciu przyrządów pomocniczych.  
5.0.   WYKONANIE ROBÓT  
5.1.   Ogólne warunki – zasady wykonania robót.      
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót, prowadzenie robót zgodnie z  
kontraktem, jakość  stosowanych materiałów, oraz za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami SST. 
Przedmiotem tego rozdziału są ogólne warunki techniczne wykonania i odbioru robót dotyczące, prac przygotowawczych, robót 
rozbiórkowych, robót ziemnych, robót instalacyjno-montaŜowych w zakresie sieci wraz z uzbrojeniem ,wewnętrznych instalacji 
wodociągowych i kanalizacji sanitarnej wraz z armaturą.  
Wykonawca winien zapoznać się z treścią uzgodnień, spełnić ustalenia i warunki uzgodnień oraz zapewnić obsługę geodezyjną i 
wykonanie operatu powykonawczego.  



Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez  wykonawcę powinny być na bieŜąco 
przedstawione do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 

Wszystkie decyzje wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do 

nich odnosi. 
5.2.   Roboty przygotowawcze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami   
specyfikacji technicznych . 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie 
z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją umowy.  
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania złoŜonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia 
lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, zostaną one załoŜone ponownie na jego koszt, równieŜ w przypadkach gdyroboty 
budowlane wymagają ich usunięcia.  
Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów.  
Przed przystąpieniem do robót naleŜy wykonać prace przygotowawcze związane z pomiarami, organizacją robót, komisyjnym 
przejęciem terenu budowy, ustaleniemiejsca wywozu nadmiaru ziemi, uzyskanie zezwoleń na rozpoczęcie robót.   
Projektowane osie przewodów naleŜy oznaczyć w terenie przez geodetę z uprawnieniami.       
Oś przewodu oznaczyć w sposób trwały i widoczny, z załoŜeniem ciągów reperów  
roboczych.                                                                                                                        
Punkty na osi trasy naleŜy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami.  Kołki osiowe naleŜy wbić 
na kaŜdym załamaniu trasy, a na odcinkach prostych co około 30-50 m                                                                                        
Na kaŜdym prostym odcinku naleŜy utrwalić co najmniej 3 punkty.                                       
Kołki świadki wbija się po dwóch stronach wykopu tak, aby istniała moŜliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.                                                     
W terenie zabudowanym repery robocze naleŜy osadzić w ścianach budynków w postaci haków lub bolców. Ciąg reperów roboczych 
naleŜy nawiązać do reperów sieci państwowej. 
Ustalenie miejsca włączenia do istniejącego przewodu wodociągowego i istniejącego  kanału sanitarnego ( odbiornika )  
Przed przystąpieniem do robót włączeniowych do istniejących studzienek naleŜy wykonać  nwentaryzację rzeczywistych rzędnych 
posadowienia kanałów. 
W przypadku rozbieŜności z danymi określonymi w dokumentacji projektowej zostaną wprowadzone stosowne korekty w ramach 
nadzoru autorskiego. 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy wykonać urządzenie odwadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami 
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. 
Urządzenia odwadniające naleŜy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót.   
W miejscach gdzie moŜe zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę naleŜy prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc 
dodatkowo oznaczyć światłami.  
W miejscach koniecznych Wykonawca wykona swobodne przejścia nad wykopem (kładki) dla ruchu pieszego wraz z oznakowaniem.  
Ponadto w ramach robót przygotowawczych naleŜy wykonać próbne przekopy   inwentarzowe dla dokładnej lokalizacji istniejącego 
uzbrojenia podziemnego.  
5.3.   Roboty ziemne. 
1.Wykop najlepiej rozpocząć od najniŜszego punktu, aby zapewnić grawitacyjny odpływ   wody z   wykopu w dół  po jego dnie.  
2.Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji   technicznej. Sposób wykopu wykonywanego 
ręcznie naleŜy pozostawić na poziomie   wyŜszym od rzędnej projektowanej o ok. 5 cm Przy wykopie wykonywanym mechanicznie  
spód wykopu ustala się na poziomie ok. 20 cm wyŜszym od rzędnej projektowanej, bez  
  względu na rodzaj gruntu. 
3 Profilowanie dna pod rurociąg winno być wykonane ręcznie w warunkach „suchych”. 
4.Przy wykonaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości   równej lub większej niŜ  głębokość 
posadowienia tych budowli naleŜy je zabezpieczyć przed     osiadaniem i odkształceniem. 
5.Szerokość wykopu o ścianach pionowych dla budowy  przyłącza wodociągowego wynosi  0,80 m natomiast szerokość wykopu o 
ścianach pionowych dla przyłączy kanalizacyjnych wynosi 0,9  m dla rur PCV 200 mm, 160 mm, natomiast dla studzienki 
wodomierzowej wykop umocniony 2,0 m,  dla studni kanalizacyjnych wykop umocniony o szerokości 1,8 m 
6.Wykopy ręczne (z szalowaniem aŜurowym ścian wypraskami stalowymi ) - zgodnie z   warunkami przyjętymi w obmiarze robót oraz 
w pobliŜu miejsc kolizji z uzbrojeniem   podziemnym, natomiast wykopy mechaniczne na odkład z aŜurowym i pełnym umocnieniem    
pionowych ścian wykopów – dla rur PE i PCV raz wykopy mechaniczne z rozplantowaniem    nadmiaru ziemi                                                                                                                                                                                                                      
7.Niezbędne są zejścia do wykopów w postaci drabin; drabiny powinny mieć szczeble co 30- 40 cm i być umocowane tak , aby nie 
groziło niebezpieczeństwo ich poślizgu lub przechyłu. 
8.Teren ( pasy drogowe)  po wykonaniu robót (zasypce) naleŜy niezwłocznie doprowadzić    do stanu pierwotnego. 
9.Wykonawstwo robót ziemnych naleŜy prowadzić w sposób gwarantujący jak najmniejszą uciąŜliwość dla mieszkańców; naleŜy dąŜyć 
do szybkiego zasypania otwartych wykopów (po odbiorze próby ciśnieniowej wykonanego odcinka)  czyli   praktycznie prowadzić front  
robót na krótkich odcinkach robót. 
10.Roboty ziemne wykonać zgodnie z normami BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,  BN-72/8932-01. Wszystkie napotkane przewody 
podziemne na trasie wykonywanego    wykopu, krzyŜujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone    przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Wykopy pod przyłącza kanalizacji sanitarnej 
naleŜy wykonać wąsko  przestrzenny o ścianach pionowych. Rozkładanie wykopu ciągłego odbywa się przez  ułoŜenie bali drewnianych 
po obydwu stronach osi przewodu w ustalonych  odległościach, stanowiących szerokość wyrobiska wykopu.                                                                                                                      
11.W warunkach ruchu ulicznego, juŜ w momencie rozkładania  wykopów, naleŜy   przewidzieć konieczność przykrywania wykopów 
pomostami z bali dla przejścia dla pieszych lub przejazdu. Wykop powinien być zabezpieczony barierą o wysokości 1,0 m   a na noc 
oświetlony światłami drogowymi.      
12.RóŜnice rzędnych dna wykopu, powodujące odchylenie spadku przewidzianego w  Dokumentacji Projektowej, nie powinny 
przekraczać w Ŝadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia   jego do 
zera. 



 13.  Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji  Projektowej. Odkład urobku powinien być 
dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w  odległości co najmniej 1,0m od krawędzi wykopu.                                
14.Głębokość wykopu dla wodociągu oraz kanalizacji zgodnie z dokumentacją  projektowo – kosztorysową. 
15.Do robót ziemnych moŜna przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu wszystkich  kolizji podziemnych przed uszkodzeniem.   
16. Z uwagi na  braku miejsca grunt naleŜy ładować na środki transportu kołowego i wywieść w miejsce wskazane przez Inspektora w 
celu chwilowego składowania przed   późniejszą zasypką. Nadmiar ziemi  pochodzącej z wykopu naleŜy wywozić w miejsce  wskazane 
przez Inspektora.   
17.W trakcie realizacji robót ziemnych naleŜy nad wykopem ustawić ławy celownicze, umoŜliwiające odtworzenie projektowanej osi 
wykopu i oraz rzędną dna.  Ławy celownicze naleŜy montować nad wykopem na wys. ok. 1 m nad powierzchnią terenu  PołoŜenie 
celowników naleŜy sprawdzić codziennie przed rozpoczęciem robót  montaŜowych.  
18.Wykopy winny być wykonywane w takim okresie i w taki sposób, aby moŜna natychmiast  przystąpić do robót montaŜowych a 
następnie  zasypania wykopu. 
19.Grunty przeznaczone do wymiany, powinny być składowane w sposób uniemoŜliwiający   zmieszanie się z gruntami przeznaczonymi 
do zasypania wykopów. 
5.4. Odbudowa ścian i rozbiórka obudowy 
   Wykonawca przedstawi szczegółowy opis proponowanych metod zabezpieczenia ścian pionowych wykopów na czas budowy 
przyłączy: wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, zapewniający bezpieczeństwo   pracy i ochronę wykonywanych robót.  
5.5.  Przygotowanie podłoŜa 
PodłoŜe naturalne naleŜy zabezpieczyć przed rozmyciem przez płynące wody opadowe lub   powierzchniowe za pomocą rowka o 
głębokości 0,2-0,3m i studzienek(szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający dostanie się 
wody z powrotem do wykopu i wypompowania gromadzącej się w nich wody.        
Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoŜe przed naruszeniem struktury gruntu  powinna wynosić 0,15 m.                                                                    
Odchylenie grubości warstwy nie powinno przekraczać ±3cm Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułoŜeniem przewodu. 
Materiał  do podsypki  powinien  spełniać  następujące wymagania: 
- nie powinny występować  cząstki o wymiarach  większych niŜ  20 mm;  
- nie  moŜe być zmroŜony;  
- nie moŜe zawierać przypadkowych ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
Poziom podłoŜa musi być tak wykonany, aby rurociągi mogły być układane bezpośrednio na nim. Wysokość podsypki piaskiem po 
zagęszczeniu wynosi 0,15 m   
NaleŜy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani teŜ grunt pod przewodem nie zostały naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty 
itp.) przed zasypaniem wykopu.                    
W przeciwnym razie naleŜałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową podsypką z piasku.  
W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu tj. wybranie warstwy gruntu poniŜej projektowanego poziomu ułoŜenia przewodu, 
naleŜy uzupełnić tę warstwę piaskiem odpowiednio zagęszczonym.  
Badania podłoŜa wykonać zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN1610 
5.6.   Zasypka i zagęszczenie gruntu 
Po wykonaniu robót montaŜowych przyłącza z rur PE ,  
z przyłączem kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wykonaniu prób szczelności znaleŜy przystąpić do zasypywania wykopu gruntem 
rodzimym.  
Zasypkę gruntem rodzimym moŜna wykonać po wykonaniu obsypki rur piaskiem.  
Wypełnienie wykopu wykonywać w dwóch etapach: 
I etap: wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rur, czyli tzw. obsypka rurociągów 
II etap: wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rur, czyli tzw. zasypka rurociągów.                           
Obsypkę wykonywać z gruntu mineralnego, sypkiego /zwykle piasku lub Ŝwiru/, którego  wielkość ziaren, w bezpośrednie bliskości 
rury, nie powinna przekraczać 10% nominalnej  średnicy rury lecz nigdy nie moŜe być większa niŜ 60 mm /nawet dla duŜych rur/, 
Materiał obsypki nie moŜe być zmroŜony ani teŜ zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego  
materiału. W celu zapewnienia całkowitej stabilności rurociągu, konieczne jest zadbanie o to, aby materiał obsypki szczelnie wypełniał 
przestrzeń nad rurą. Do ubijania warstw obsypki nad rurą moŜna uŜywać ubijaków drewnianych, Obsypkę wykonywać warstwami, 
równolegle po obu stronach rur, kaŜdą warstwę zagęszczając. Grubość warstw nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Jednocześnie 
z wykonywaniem poszczególnych warstwobsypki naleŜy usuwać ewentualne odeskowanie wykopu, zwracając przy tym uwagę na 
staranne wypełnienie wykopu.   
Obsypkę naleŜy prowadzić aŜ do uzyskania górnego poziomu strefy ochronnej rurociągu, tj.  
warstwy o grubości po zagęszczeniu co najmniej 30 cm ponad wierzch rury.  
Niedopuszczalne jest wykonywanie obsypki przez bezpośrednie spuszczanie mas ziemi na rurociąg z samochodów wywrotek.  
Podczas wykonywania zagęszczenia przestrzegać następujących zasad: 
Przy ręcznym zagęszczaniu /przez ubijanie lub udeptywanie/ maksymalna grubość warstw  obsypki nie powinna być większa niŜ 10-15 
cm zaś przy zagęszczaniu mechanicznym  grubość tej warstwy jest uzaleŜniona od rodzaju urządzenia wibracyjnego i rodzaju gruntu 
zagęszczonego. Zaleca się stosowanie sprzętu do zagęszczania, który moŜe pracować po obu stronach przewodu, 
NaleŜy pamiętać o dokładnym zagęszczeniu – podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu  
Podbijanie naleŜy wykonywać przy uŜyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w odległości co 
najmniej 10 cm od rurociągu. 
Pierwsze warstwy aŜ do osi rury powinny być zagęszczane bardzo ostroŜnie, by uniknąć uniesienia się rury. Po wykonaniu obsypki do ½ 
wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian wykopu do rurociągu. 
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą moŜna rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna grubości 
0,30 m 
Do zasypki naleŜy dowieść grunt uprzednio wywieziony przy wykonywaniu wykopów. 
Zasypywanie wykopu po montaŜu rur, studni, mechanicznie  warstwami grubości 30 cm     ( przy pomocy urządzeń zagęszczających ) 
Materiał zasypkowy  powinien być równomiernie układany i zagęszczony po obu stronachrur i studni.     
Aby uniknąć osiadania gruntu pod drogami ( przy przekopach ) naleŜy uzyskać wskaźnik wartości Proctora  zagęszczenia  gruntu -  
0,97w pasach drogowych a w pozostałych miejscach:  0,90 – 0,95 .  
Przed zasypaniem dno wykopów naleŜy oczyścić z odpadków i osuszyć.                         
UŜyty materiał i sposób zasypania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia  ułoŜonego przewodu i obiektów na przewodzie.                                                               



Grubość warstwy ochronnej ( ręcznie wykonanej obsypki rur piaskiem ) zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna 
wynosi 0,3 m. Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt mineralny, sypki, drobno lub średnioziarnisty wg 
PN-86/B-02480.                                                                                      
Materiał zasypu powinien być zagęszczony ubijakiem po obu stronach, ze szczególnym uwzględnieniem wykopu lub złącza zgodnie z 
PN-68/B-06050.  
Po ręcznym zasypaniu – obsypaniu rur piaskiem pozostałe zasypywanie rur w wykopie naleŜy prowadzić mechanicznie warstwami 
grubości 30 cm.                                        
5.7.   Roboty montaŜowe 
5.7.1.    Wymagania ogólne 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dla 
zapewnienia właściwego ułoŜenia przewodów zgodnie z projektowaną osią, przez punkty osiowe trwale oznakowane na ławach 
celowniczych naleŜy przeciągnąć drut lub sznurek, na którym zawieszony jest cięŜarek pionu pomiędzy dwoma ławami celowniczymi.                                                
Spadek przewodów naleŜy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych znajdujących się poza wykopem oraz 
reperów pomocniczych, które mają stanowić np. kołki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem rur do wykopu naleŜy 
sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń powstałych w czasie transportu i  
składowania. Ponadto rury naleŜy starannie oczyścić zwracając szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone naleŜy 
usunąć i zmagazynować poza strefą montaŜową. Rury naleŜy opuszczać do wykopu powoli i ostroŜnie. Niedopuszczalne jest rzucanie 
rur do wykopu. Rury o niewielkiej masie naleŜy układać w wykopie ściśle osiowo, ręcznie lub za pomocą drągów. Rury cięŜkie, 
opuszczane mechanicznie, naleŜy umieszczać we właściwym połoŜeniu, gdy są podwieszone i dopiero wówczas zwolnić podwieszenie. 
Przy opuszczaniu i układaniu rur naleŜy zwrócić szczególną uwagę na to aby nie dopuścić do uszkodzenia. Rurę uszkodzoną przed lub 
po ułoŜeniu jak równieŜ przy  
wykonaniu połączeń naleŜy wymienić. 
KaŜda rura powinna być ułoŜona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej 
długości co najmniej  1/4 obwodu symetryczniedo swojej osi. 
Dla wykonania złączy przewodów naleŜy wykonać w wykopie odpowiednie gniazda  (podkopy). Wymiary gniazd naleŜy dostosować do 
średnicy i rodzaju złączy. 
Odchylenie osi ułoŜonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu wodociągowego nie moŜe przekraczać ± 2 cm 
RóŜnice rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą przekraczać ±2cm 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy odpowiednich łuków. 
5.7.2. MontaŜ przewodów wodociągowych. 
Układanie rur PE ciśnieniowych moŜe się odbywać na przygotowanym podłoŜu, które profiluje się w miarę układania rurociągu w 
kierunku postępu montaŜu przewodu.  
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wolnej przestrzeni po obu   stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia 
próby na szczelność przewodu.  
Rury PE łączyć metodą zgrzewania doczołowego lub metodą elektrooporową.    
NaleŜy zachować minimalne odległości skrajni sieci wodociągowej od elementów 
uzbrojenia podziemnego: 
- oś kabla energetycznego - 0,70 m 
- od skrajnia rury kanalizacyjnej - 1,20 m 
- od linii ogrodzeń - 1,0 m 
- od krawędzi  fundamentu słupa energetycznego - 0,70 m 
- od drzew nie objętych ścisłą ochroną - 2,0 m 
5.7.3. MontaŜ elementów uzbrojenia wodociągu. 
Zasuwy i hydranty nadziemne naleŜy montować zgodnie z dokumentacją techniczną, w    trakcie budowy przewodu w gruncie. Węzły z 
armaturą Ŝeliwną w proponowanym  
rozwiązaniu moŜna  montować na powierzchni terenu i jako zmontowany węzeł z kształtkami przejściowymi opuszczać do wykopu lub 
do studni. 
KaŜda zasuwa Ŝeliwna powinna spoczywać na podłoŜu wzmocnionym , niezaleŜnie od rodzaju gruntu. Przy montaŜu zasuw w miejscach 
naraŜonych na występowanie obciąŜeń dynamicznych wskazane jest instalowanie trzpienia teleskopowego minimalizującego 
uszkodzenia przewodu.  Skrzynki zasuwowe powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się poprzez utwardzanie betonem 
nawierzchni wokół skrzynki  
 
5.7.4. Oznakowanie uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne: zasuwy , rurki kontrolne rur ochronnych naleŜy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi 
zgodnie z wymaganiami normy    PN-86/B-09700. Tablice naleŜy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub specjalnych 
słupkach na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w  
odległości nie większej niŜ 25m od oznaczonego uzbrojenia. 
 
5.7.5. MontaŜ przewodów kanalizacyjnych - kanalizacja sanitarna wraz z uzbrojeniem  
Kanały naleŜy układać zgodnie z wymaganiami normy PE-EN 1610 oraz instrukcją montaŜową układania rur dostarczoną przez 
producenta rur. 
Przewody z PVC moŜna montować przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakŜe  z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego 
materiału w niskich temperaturach, zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C. Odnosi się to w 
szczególności  do łączenia elementów z PVC z elementami z innych materiałów.  
Sposób montaŜu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną.  
Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu moŜe się odbywać dopiero po przygotowaniu podłoŜa.  
Przed  opuszczeniem  rur  do  wykopu,  naleŜy  sprawdzić ich stan techniczny -nie mogą mieć uszkodzeń, oraz zabezpieczyć je przed 
zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  
Rury moŜna opuszczać do wykopu ręcznie .  
Układanie odcinka przewodu moŜe odbywać się na przygotowanym podłoŜu.    
PodłoŜe profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt z podłoŜa wykorzystuje się do stabilizacji ułoŜonej juŜ części przewodu 
poprzez zagęszczenie po jego obu stronach.  
NaleŜy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy 
koniec rury wszedł do miejsca oznaczonego na niej.  
Przewód po ułoŜeniu powinien ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości w co najmniej 1/4 jego obwodu.  



NaleŜy sprawdzać prawidłowość ułoŜenia rur / oś i spadek / za pomocą ław celowniczych, 
łaty mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperów  pomocniczych.   
Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia , do czasu 
przeprowadzenia próby na szczelność przewodu.  
Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej.           
Spadek dna rury powinien być jednostajny na trasie między studniami. 
Technologia budowy sieci musi gwarantować utrzymanie spadków przewodów i trasy. 
KaŜda rura po ułoŜeniu z osią i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoŜa na całej swej długości.  NaleŜy zachować minimalne 
odległości skrajni projektowanego kanału od  
elementów uzbrojenia: 
oś kabla energetycznego – 0,8 m; 
skrajnia rury wodociągowej Dn<= 300 – 1,2 m; 
krawędź  fundamentu słupa energetycznego lub teletechnicznego – 1,0 m; 
od drzew nie objętych ścisłą ochroną – 2,0 m . 
Przyłącza kanalizacyjne będą uzbrojony w studnie z kręgów betonowych z włazami Ŝeliwnym 12.5T  
5.7.6. Studnia wodomierzowa             
     Studzienkę wodomierzową wykonać z betonu w konstrukcji mieszanej monolityczno-prefabrykowanej. Beton podłoŜa klasy B-15 o 
grubości 10 cm, płyta denna oraz dolna część studzienki na wysokości wejścia przewodów z betonu B-20. Konstrukcja typowa o wym 
2,3x1,0x2,3 m 
W płycie przykrywającej osadzić właz  Ŝeliwny kanałowy   Ø600  typu B12.5.  
Wysokość osadzenie wyregulować cegłą kanalizacyjną  na zaprawie cementowej Rz80.  
Spoiny zatrzeć cementem na gładko z obu stron.  
Obsadzić stopnie włazowe Ŝeliwne rozstawione co 30 cm z zabezpieczeniem izolacją antykorozyjną . 
Wszystkie zewnętrzne powierzchnie studzienki zabezpieczyć powłoką  Gumbit lub Bitgum. 
5.7.7. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja 
Po zakończeniu prac montaŜowych  przyłącza wodociągowego naleŜy przeprowadzić odbiór techniczny i próbę ciśnieniową ułoŜonego 
przewodu zg. z  PN-B-10725 punkt  8.2.1.4 (szczelności) . Próbę wykonać przy odsłoniętych złączach i wlotach do studzienki. 
Przygotowany do próby szczelności odcinek wodociągu naleŜy napełnić wodą i odpowietrzyć. Podnieść ciśnienie do wartości 1,5 x 
najwyŜsze ciśnienie robocze, ale nie mniej niŜ 1,0 MPa  (naleŜy zachować szczególną staranność i ostroŜność) przy temperaturze od +1 
do 20°C wg PN-B-10725. Ciśnienie to w okresie 30 minut naleŜy dwukrotnie podnieść do pierwotnej wartości co 10 minut. Po dalszych 
30 minutach spadek ciśnienia nie powinien przekroczyć 0,02 MPa.  
W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, naleŜy je usunąć i ponownie wykonać całą próbę od początku.  
Po wykonanych próbach ciśnieniowych przyłącze wodociągowe naleŜy przepłukać,  
a następnie przeprowadzić dezynfekcję przy pomocy wodnego roztworu chloru stosując dawkę ca 30 mg Cl/1 dm3 wody, tj. około 80-
100 g wapna chlorowanego Ca(OCL)2.  Po napełnieniu przyłącza, podchloryn sodu naleŜy pozostawić na 48 godzin, a następnie płukać 
przyłącze czystą wodą tak długo aŜ wypływająca woda nie będzie posiadać zapachu chloru.  Po płukaniu próbkę wody z przyłącza 
naleŜy poddać badaniu bakteriologicznemu w Terenowej Stacji SANEPID. Po otrzymaniu pozytywnego wyniku moŜna oddać przyłącze 
do eksploatacji przed upływem 10-ciu  dni od płukania ( w przeciwnym razie dezynfekcję naleŜy powtórzyć).  
Wodę po procesie dezynfekcji przed zrzuceniem do odbiornika naleŜy poddać dechloracji 
 np.  tiosiarczanem sodowym. Wynik z wykonanej ( przez uprawnionego wykonawcę) próby ciśnieniowej przyłącza wody naleŜy 
przedłoŜyć przedstawicielowi  Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  w dniu odbioru technicznego. 
Próbę szczelności na eksfiltrację poszczególnych odcinków ułoŜonego przyłącza kanalizacji  sanitarnej naleŜy wykonać zgodnie z PN-
EN-1610. 
W czasie trwania próby szczelności na eksfiltrację nie powinien nastąpić ubytek wody w badanym odcinku kanału i studzience. Czas 
próby po ustabilizowaniu się zwierciadła wody  w studzience powinien wynosić 30 minut. W trakcie trwania próby wszelkie 
odgałęzienia naleŜy zaślepić. W czasie trwania próby naleŜy dokonywać kontroli złączy, ścian przewodu studzienki kanalizacyjnej.  
Po próbach i odbiorze rurociągi zasypać zgodnie z punktem 5. 
 
6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną . Wykonawca zapewni odpowiedni system 

kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz 

jakości wykonania robót.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe 

roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 

częstotliwości są określone w specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów 

zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Wykonawca dostarczy świadectwa stwierdzające, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, 

zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć      
załoŜoną jakość robót. 
6.1.   Roboty ziemne 
Po wykonaniu wykopu naleŜy sprawdzić czy pod względem kształtu i wykończenia 
odpowiada on wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie  
przekracza tolerancji podanych ST i normach BN-83/8836-02, PN-68/B-06050,                
BN-77/8931-12, BN-72/8932-01. 
Sprawdzeniu podlega: 
- wykonana obsługa geodezyjna 
- sprawdzenie stanu technicznego elementów szalunkowych przewidzianych do zastosowania.   
- zgodności osi i głębokości za pomocą niwelatora 
- wykonanie podłoŜa w zakresie szerokości, grubości, zagęszczenia i spadku  
- zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu, 
- stan umocnienia wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników zatrudnionych     



    przy montaŜu, 
- wykonanie niezbędnych zejść do wykopów oraz stan wykonanych szalunków  
- wykonanie zasypki poprzez badanie wskaźników poszczególnych warstw zasypu 
- wykonanie zabezpieczenia przed zalaniem wodą 
Po wykonaniu zasypki kontrola robót polega na wizualnym sprawdzeniu czy usunięto 
umocnienie ścian  oraz czy grunt uŜywany do zasypki nie posiada kamieni. 
Wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów powinien być zgodny z pkt.5.6.  
6.2. Roboty montaŜowe przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej  
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montaŜowych naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10725 
NaleŜy przeprowadzić następujące badania: 
- zgodność z Dokumentacją Projektową, 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanych pkt. 2 
- ułoŜenia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych  
- ułoŜenia przewodów na podłoŜu, 
- odchylenia osi przewodów  
- odchylenia spadku od profili podłuŜnych 
- zmiany kierunków przewodów, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych  – rzędne posadowienia, pokryw i włazów  
- zabezpieczenia przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów                                         
- działania zasuw, zaworów  
- wykonania bloków oporowych, 
- układanie przewodów w rurach ochronnych  
- szczelności przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych zewnętrznych i wewnętrznych 
- sprawdzenie szczelności kanałów z studniami na infiltrację i eksfiltrację 
- sprawdzenie przejść rurociągów przez ściany  
- sprawdzenie kaŜdej partii materiałów dostarczonych do robót w zakresie atestu.   
 Wykonawca powinien przedłoŜyć Inspektorowi Nadzoru wszystkie próby i atesty gwarancji producenta dla stosownych materiałów, Ŝe 
zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne. 
6.2.1. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania:  
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niŜ 0,1 m 
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3cm 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa i szerokości wykopu o ścianach pionowych   
   nie powinno przekraczać ± 5 cm 
- odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm, 
- odchylenie rzędnych ułoŜonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno    
   przekraczać ± 1 cm, 
- odchylenie spadku ułoŜonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno   
   przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%   
   projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 
- rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do ± 5 mm , 
- odchylenie wymiarów w planie obiektów nie powinno być większe niŜ 0,1 m. 
- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  ± 5 cm  
- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać ± 3 cm 
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 
  100 m powinien być zgodny.  
- grubość podbudowy studni – dopuszczalna odchyłka – 20 % 
- kontrola wysokościowego połoŜenia dna i wierzchu studni – ( przepompownia i studnie 
  rewizyjne 200 i 160 mm ), pomiar naleŜy wykonać niwelatorem na kaŜdej studni.   
W przypadku stwierdzenia nieszczelności kanałów i studni przy wykonywaniu badań na  
na eksfiltrację i infiltrację, nieszczelności muszą zostać usunięte, a następnie ponowić   
wykonanie badań w zakresie w/w prób. 
Wykonanie robót sprawdza i potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy. 
  
7.0. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty związane z budową przyłącza wodociągowego, przyłącza kanalizacji sanitarnej   
z przyłączami i wewnętrznymi instalacjami podlegają odbiorom częściowym oraz odbiorowi  
końcowemu – ostatecznemu.   
Odbiór robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora . 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i 
badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.   
Roboty budowlane podlegają następującym etapom odbioru: 
7.1  Odbiór częściowy – robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót oraz ich zgodność  
z Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami. 
Odbiory częściowe odnoszą się do poszczególnych etapów robót przed zakończeniem   
budowy kolejnych odcinków przewodów, przyłączy, urządzeń ( przepompownia ) wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych w 
budynku.  
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
a) Dokumentacja Projektowa z ewentualnie naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie     
    wykonywania robót. 
b) Dziennik budowy 
c) Dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania    



     robót. 
d) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów, 
e) Protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz (roboty przygotowawcze i ziemne itd.). 
f) Wykonanie wodociągu oraz przyłącza do budynku z rur PE  
g) Protokół badania szczelności  przyłącza 
h) Wykonanie przyłącza  kanalizacyjnego 
i) Wykonanie studni rewizyjnej i zbiornika na ścieki  
j) Zasypane i zagęszczone wykopy. 
Długość odcinka przewodu przeznaczonego do odbioru częściowego powinna wynosić  
do około 300 m i nie powinna być mniejsza niŜ 50 m. 
Dopuszcza się zwiększenia lub zmniejszenia długości przeznaczonego do odbioru odcinka  
przewodu z tym, Ŝe powinna być ona uzasadniona od warunków lokalnych oraz  
umiejscowienia uzbrojenia przewodu lub uzasadniona względami technicznymi.                 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową, uŜycia  
właściwych materiałów, prawidłowości montaŜu, szczelności, głębokości ułoŜenia             
przewodów, zachowania kierunku spadku , sprawdzenie prawidłowości wykonania      
studzienek rewizyjnych i połączeń ze studzienkami, instalacji wewnętrznych w budynku oraz  
zgodności z innymi wymaganiami określonymi w pkt. 6. 
Odbiory częściowe przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbiorców końcowych  
jednak bez oceny prawidłowości działania całego urządzenia. Po dokonaniu odbioru  
sporządza się protokół z wyszczególnieniem zauwaŜonych usterek, podaniem terminu ich  
usunięcia oraz z warunkami statecznego przyjęcia odebranych robót. 
7.1.1. Próba szczelności przewodów wodociągowych –przyłącze  
W celu sprawdzenia szczelności i wytrzymałości połączeń przewodu naleŜy przeprowadzić próby szczelności. Próby szczelności naleŜy 
wykonywać dla kolejnych odbieranych odcinków przewodu ale na Ŝądanie inwestora lub uŜytkownika naleŜy równieŜ przeprowadzić 
próbę szczelności całego przewodu. 
Zaleca się przeprowadzać próbę ciśnieniową hydrauliczną. Sposób przeprowadzania i pełny zakres wymagań związanych z próbami 
szczelności są podane w normie. 
NiezaleŜnie od wymagań określonych w normie naleŜy zachować następujące warunki przed przystąpieniem do przeprowadzenia próby 
szczelności. 
- zastosowane do budowy przewodu materiały powinny być zgodne z  obowiązującymi     
   przepisami  
- odcinki poddawane próbie szczelności mogą mieć długości  do ok. 100 m; 
-wszystkie złącza powinny być odkryte oraz w pełni widoczne i dostępne; 
-odcinek przewodu powinien być na całej swojej długości stabilny i zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami;  
-wszelkie odgałęzienia od przewodu powinny być zamknięte; 
-profil przewodu powinien umoŜliwiać jego odpowietrzenie i odwodnienienaleŜy sprawdzić wizualnie wszystkie badane połączenia. 
W czasie przeprowadzania próby szczelności naleŜy w szczególności przestrzegać następujących warunków: 
-przewód nie moŜe być nasłoneczniony a zimą temperatura jego powierzchni zewnętrznej nie moŜe być niŜsza niŜ 1°C 
-napełnianie przewodu powinno odbywać się powoli od niŜszego punktu; 
-temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 20°C 
-po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu naleŜy pozostawić go na 12   
  godzin w celu ustabilizowania; 
-po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie naleŜy przez okres 30 minut sprawdzać jego stały  poziom na 
manometrze o odpowiednim zakresie pomiarowym z dokładnością odczytu 0,01 MPa; 
-cały przewód moŜe być poddany próbie szczelności dopiero po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności poszczególnych 
jego odcinków oraz po jego zasypaniu z wyjątkiem miejsc łączenia odcinków. 
Ciśnienie próbne  powinno wynosić  l,0  MPa. 
Po zakończeniu próby szczelności naleŜy zmniejszać ciśnienie powoli w sposób kontrolowany a przewód powinien być opróŜniony z 
wody. 
Wyniki prób szczelności odcinka jak i całego przewodu powinny być ujęte w protokołach podpisanych przez  przedstawicieli 
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego  i  uŜytkownika. 

7.1.2. Test wodny  

SłuŜy  on  badaniu  szczelności  kanału i określeniu  wielkości ewentualnych  wycieków  

PN – EN 1610  wymaga: 
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 30 min. ciśnienia próbnego 
, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu  terenu . Ciśnienie to nie moŜe być mniejsze niŜ 10 kPa    
i większe niŜ 50 kPa , licząc od poziomu wierzchu rury . 
Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione , jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla 
powierzchni  zwilŜonej : 

- 0,15  l / m2   dla przewodów  
- 0,2 l / m2   dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi   
- 0,4 l / m2   dla  studzienek  kanalizacyjnych . 

Dopuszcza  się wykonywanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 . 
7.1.3. Badanie szczelności kanałów na eksfiltrację i infiltracj ę. 
- Próbę naleŜy przeprowadzić dla kanałów z rur PCV łącznie ze studniami.   
- Badane obiekty winne być zastabilizowane przez wykonanie obsypki 
- Wszystkie złącza  na połączeniach powinny być odkryte oraz w pełni dostępne. 
- Wszystkie otwory badanego odcinka dokładnie zaślepić przy pomocy balonu gumowego, 
   korka lub tarczy odpowiednio uszczelnionych 
- Poziom zwierciadła wody w studzience wyŜej połoŜonej, powinien mieć rzędną niŜszą o co 



   najmniej 0,5 m w stosunku do rzędnej terenu przy dolnej studzience.     
- Przewód badany napełnić wodą do poziomu 0,5 m ponad górną krawędzią otworu      
   wylotowego w górnej studzience. Tak napełniony wodą obiekt pozostawić przez                      
  1 godzinę w celu ustabilizowania się poziomu w studzienkach i naleŜytego odpowietrzenia  
- Po tym czasie trwania próby szczelności, nie powinno być ubytku wody w studzience        
   górnej.   Czas próby wynosi: 30 min dla odcinka przewodu do 50 m oraz 60 min. dla odcinka  
   przewody powyŜej 50 m                              
 - Dla sprawdzenia szczelności na infiltrację naleŜy opróŜnić obiekty z wody po próbie na    
   eksfiltrację a następnie pozostawić przez dobę w celu sprawdzenia dopływu wód   
   gruntowych do obiektów. 
7.2   Odbiór końcowy  
   Przed przekazaniem sieci, przyłączy i instalacji do eksploatacji naleŜy dokonać odbioru  
    końcowego. 
   Odbioru robót dokonuje zespół powołany przez Inwestora   po całkowitym zakończeniu prac.  
   Przyjęcie robot moŜe nastąpić tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych  
   prób i pomiarów jak równieŜ wykonanie prac zgodnie z dokumentacją projektową  
   i obowiązującymi normami i przepisami. 
    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
    Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  
    Dokumenty:     

a) dokumenty jak przy odbiorze częściowym. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
c) protokoły przeprowadzanego badania szczelności całych przewodów. 
d) protokoły przeprowadzanych płukań i dezynfekcji przewodu i instalacji łącznie z wynikami wykonanych analiz 

fizykochemicznych i bakteriologicznych, 
e) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 
f) inwentaryzacja geodezyjna przewodów i obiektów z aktualizacją mapy zasadniczej wykonana przez uprawnioną jednostkę 

geodezyjną. 
    g)    sprawozdanie techniczne z zakresem, lokalizacją, wprowadzonymi zmianami    

        do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, uwagi dotyczące  
        warunków realizacji robót, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia robót.     

    h)     atesty jakościowe budowanych materiałów. 
W przypadku gdy, wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  nie będą gotowe do odbioru 
końcowego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zrządzone 
przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego   przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 
-zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku    budowy dotyczącymi zmian i odstępstw 
od Dokumentacji Projektowej, 
-protokoły odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek,aktualność Dokumentacji Projektowej, czy 
wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
-protokoły z przeprowadzonego płukania i dezynfekcji przewodu oraz wyniki badań  fizykochemicznych i bakteriologicznych wody 
płynącej w odbieranym przewodzie. 
-protokoły badań szczelności całego przewodu wodociągowego i kanalizacyjnego. 
-zbadania rozstawu studzienek kanalizacyjnych 
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w protokole zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Odbiór winien być zakończony protokołem potwierdzającym prawidłowość wykonanych prac 
JeŜeli w trakcie odbioru jakieś wymagania nie zostały spełnione lub ujawniły się jakieś usterki, naleŜy uwzględnić je w protokole, 
podając jednocześnie termin ich usunięcia.   
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego ulicznej sieci wodociągowej, 
kanalizacji sanitarnej wraz z  przyłączami i wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi w budynku. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze końcowym złoŜyć 
oświadczenia: 
- o wykonaniu  przyłączy i instalacji wodno – kanalizacyjnych  zgodnie z projektem i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę.   
- o doprowadzeniu do naleŜytego stanu ( pierwotnego ) terenu budowy wraz z terenem  przyległym.  
7.3. Nadzór sprawowany przez Zamawiającego. 
Inspektor reprezentujący Zamawiającego wobec wykonawcy w odniesieniu do planowania i wykonania robót. MoŜe on w związku z tym 
wydawać i przyjmować uwagi odnośnie robót, aprobować lub odrzucać materiały albo wykonane roboty i  wydawać instrukcje 
dotyczące rozplanowania robót poszczególnych wykonawców z uwzględnieniem ich wzajemnych uzaleŜnień. 
Bezpośredni nadzór nad robotami sprawuje w imieniu Zamawiającego inspektor nadzoru, który to winien być obecny na budowie lub 
dostępny na Ŝądanie.   
Nadzór sprawowany przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za własny dozór i jakość powierzonych mu 
robót. 
8.0  PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Według umowy ustalona metodą ryczałtową. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo, podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu. 
Kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania, badania oraz pomiary składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w kosztorysie  i w dokumentacji projektowej. 
kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, transportu i magazynowania 
- wartość pracy sprzętu z towarzyszącymi kosztami 
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny 
8.1. Cena wykonania obejmuje: 



- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy wodociągu, kanalizacji. i przyłączy 
- wykonanie wykopów wraz z wzmocnieniami przez rozparciem ścian wykopu.  
- ułoŜenie rur na przygotowanym podłoŜu wraz z uzbrojeniem i blokami oporowymi 
- włączenie do istniejących sieci wodociągowych  
- przeprowadzenie próby szczelności i dezynfekcji wodociągu i przyłącza wodociągowego 
- zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z SST 
- oznakowanie uzbrojenia i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,   
- ułoŜenie rur sieci kanalizacji sanitarnej na przygotowanym podłoŜu. 
- włączenie kanału sanitarnego do istniejącej sieci ulicznej – ul. Mielczarskiego 
- montaŜ studni rewizyjnych sieci ulicznej i przyłącza 
- przeprowadzenie próby szczelności kanału sanitarnego i przyłącza 
- zasypanie wykopu po ułoŜeniu kanału warstwami z zagęszczeniem zgodnie z ST  
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów    
  wodociągowych z uzbrojeniem, przewodów kanalizacyjnych sanitarnych z uzbrojeniem. 
  przyłącza wodociągowego i sanitarnego do budynku  
- doprowadzenie terenu po robotach do stanu pierwotnego. 
8.2. Warunki bezpieczeństwa na budowie. 
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r (Dz. U. Nr 151z 2002 r  
poz. 1256) stanowiącym rozporządzenie wykonawcze do art. 21 a Prawa Budowlanego przed   
rozpoczęciem budowy Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
9.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1.  INNE DOKUMENTY I KATALOGI 
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 Lipca 1994 roku  
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia  
   szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  
   wykonania i odbioru robót budowlanych, oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego 
   ( Dz. U. Z 2004 r Nr 202, poz. 2072 )     
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. Zeszyt 3 i 9  
Warszawa, Sierpień 2001 i 2003 rok  
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
   Warszawa 1994 rok                                        
- Katalog armatury przemysłowej   
- Katalog wyrobów branŜy instalacji przemysłowych i sanitarnych: rury i kształtki          
- Katalog producenta rur dotyczący  technologii układania i montaŜu rur PE i z PCV 
   w zakresie:  
   1. Transport, składowanie, przenoszenie i obsługa   
   2. Roboty ziemne – układanie i montaŜ rurociągów 
   3. Odbiór, próba szczelności  
- Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych   
   Warszawa 1994 rok  
- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych   
   i kanalizacyjnych, BPC W i K „ CEKOWIK „ i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa   
   z sierpnia 1984 roku. 
10.2. NORMY 
PN-84/B-02480          Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
PN-81/B-03020          Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-B-060050:1999    Roboty ziemne . Wymagania ogólne.  
PN-B-10736               Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 
                                    i kanalizacyjnych. Warunki techniczne. 
PN-68/B-06050          Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i     badania przy odbiorze 
PN-B-06050               Geotechnika . Roboty ziemne. Wymagania ogólne.  
PN-88/B-06250          Beton zwykły 
PN-86/B-09700          Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów wodociągowych. 
PN-81/B-10725          Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-84/M-74034         Zasuwy klinowe kołnierzowe Ŝeliwne na ciśnienie nominalne 1Mpa                       
PN-89/M-74092         Hydranty nadziemne na ciśnienie normalne 1Mpa 
PN-85/M-74081         Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych 
PN-81/B-10725          Kanalizacja. Przewody i obiekty kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.           
Pn-91/B-10729           Studzienki kanalizacyjne. 
PN-EN476:2001         Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych systemach  kanalizacji grawitacyjnej                                  
PN-EN 1610:2002      Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych   
PN-EN 752-1:200       Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje                                      
BN-77/8931-12          Oznaczenia wskaźników zagęszczenia gruntu 
BN-83/8836-02          Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy     odbiorze 
BN-81/9192-04          Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wymagania i badania 
BN-81/9192-05          Bloki oporowe. Wymagania i warunki stosowania 
PN-92/B-01706          Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu    
PN-EN 1401-1:1995   Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne   bezciśnieniowe systemy przewodowe z polichlorku 

winylu  (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji.  
                                    Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.   
BN-8971-08               Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i Ŝelbetowe. 
BN-8931-12               Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
BN-H-74080-04         Skrzynki Ŝeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania. 
PN-C-96177               Lepik asfaltowy stosowany na gorąco 
PN-B-24620               Lepik asfaltowy stosowany na zimno 



PN-B-24622               Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
PN-B-06712               Kruszywa mineralne do betonu 
PN- 88/6731-08         Cement. Transport i przechowywanie.   
PN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny 
PN-77/H-04419          Próby szczelności    
BN-H-74051-02         Włazy kanałowe klasy B,C,D średnicy 600 mm  
BN-86/8971-06,00, 01,02  Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i Ŝelbetowe.   
PN-B-14501                   Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-12037                   Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna  
BN-H-74086                   Stopnie Ŝeliwne do studzienek 
PN-87-B-01070               Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposaŜenia. Terminologia.       
PN-H-93215                    Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-70/N-01270.07/08/09/12 Wytyczne znakowania rurociągów- opaski, tabliczki  znaki ostrzegawcze, napisy      
PN-M-82054,03:1982       Właściwości mechaniczne zaworów kulowych 
PN-81/B-10700.02            Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne.  Wymagania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z 

rur   stalowych ocynkowanych.      
PN-81/B/10700/01            Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
                                          Wymagania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.  
PN-78/B-12630                Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania.        
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Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót wg Wspólnego Słownika Zamówie� 

(CPV): 

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 
45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw, 
45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 
45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych, 
45312311-0 Instalowanie o�wietlenia, 
45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 
45315600-4 Instalacje niskiego napi�cia 
45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 
45316100-6 Instalowanie zewn�trznego sprz�tu o�wietleniowego 
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CCZZ������  OOGGÓÓLLNNAA  
1. WST�P 
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s� wymagania dotycz�ce wykonania i odbioru robót 
zwi�zanych z przebudow� Budynku U�ytkowego przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach w wyniku której 
powstanie lokalna kotłownia opalana gazem.   
1.2 Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna wchodzi w skład dokumentacji przetargowej i stanowi jeden z dokumentów kon-
traktowych przy zleceniu i realizacji robót zwi�zanych. Nazwa i lokalizacja inwestycji została podana w 
tytule dokumentacji. 
1.3 Zakres robót obj�tych Specyfikacj� Techniczn�. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj� wymagania ogólne dotycz�ce realizacji robót insta-
lacji elektrycznych i s� zgodne z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówie� publicznych oraz 
Rozporz�dzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-u�ytkowego.  
1.4 Okre�lenia podstawowe (tj. definicje poj�� u�ywanych w Specyfikacji Technicznej) 
Dziennik budowy - opatrzony piecz�ci� Zamawiaj�cego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
notowania wydarze� zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywa-
nych robót, przekazywania polece� i zalece�, oraz korespondencji technicznej pomi�dzy Zamawiaj�cym, 
Wykonawc� i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawc�, upowa�niona do kierowania robotami i do 
reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys 	lepy. 
Kosztorys 	lepy - opis robót w kolejno	ci technologicznej ich wykonania z podaniem ilo	ci. 
Ksi�ga obmiaru - akceptowany przez Zamawiaj�cego zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu��cy do 
wpisywania przez Wykonawc� obmiarów wykonanych robót w formie wylicze�, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych zał�czników. Wpisy w ksi�dze obmiarów podlegaj� potwierdzeniu przez Zamawiaj�cego 
(dla robót dodatkowych i zamiennych). 
Materiały - wszelkie tworzywa i produkty, niezb�dne do wykonywania robót zgodne z dokumentacj� pro-
jektowo-kosztorysow�, zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. 
Polecenie Zamawiaj�cego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zama-
wiaj�cego w formie pisemnej, dotycz�ce sposobu realizacji robót lub innych spraw dokumentacji projek-
towej. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna b�d�ca autorem dokumentacji projektowej. 
1.5 Ogólne wymagania dotycz�ce robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako	
 ich wykonania oraz ich zgodno	
 z dokumentacj� pro-
jektow�, specyfikacj� techniczn� i poleceniami Zamawiaj�cego. 
1.5.1 Przekazanie placu budowy. 
Zamawiaj�cy w terminie okre	lonym w dokumentach przetargowych przeka�e Wykonawcy plac budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz co 
najmniej dwa egzemplarze pełnej dokumentacji kontraktowej.  
1.5.2 Dokumentacja projektowa. 
Wykonawca otrzyma od Zamawiaj�cego co najmniej dwa komplety dokumentacji budowlanej – cz�	
: 
projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawiera
 b�dzie rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z rozpo-
rz�dzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacj� powykonawcz� Wykonawca sporz�dzi na własny koszt, 
chyba �e umowa b�dzie stanowi
 inaczej. 
1.5.3 Zgodno	
 robót z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�. 
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiaj�cego stanowi
 b�d� cz�	
 umowy, a wymagania wyszczególnione cho
by w jednym z 
nich b�d� obowi�zuj�ce dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. Wykonawca nie mo�e 
wykorzystywa
 bł�dów lub opuszcze� w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu zobowi�zany jest 
powiadomi
 Zamawiaj�cego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbie�no	ci 
opis wymiarów jest wa�niejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz 
dostarczone materiały musz� by
 zgodne z dokumentacj� projektow� i specyfikacj� techniczn�. Dane 
okre	lone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny by
 uwa�ane za wielko	ci 
docelowe, od których dopuszczalne s� odchylenia w ramach okre	lonego przedziału. Cechy materiałów i 
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elementów, obiektów i budowli powinny by
 jednorodne i wykazywa
 blisk� zgodno	
 z okre	lonymi 
wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza
 dopuszczalnego przedziału tolerancji. Je�eli 
przedział tolerancji nie został okre	lony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nale�y 
przyj�
 tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku gdy materiały lub 
roboty nie s� w pełni zgodne z dokumentacj� projektow� lub specyfikacj� techniczn� i wpłyn�ło to na 
niezadowalaj�c� jako	
 budowli lub obiektu, to takie materiały i roboty nie zostan� zaakceptowane przez 
Zamawiaj�cego. W takiej sytuacji elementy robót powinny by
 niezwłocznie rozebrane i zast�pione 
innymi na koszt Wykonawcy. 
1.5.4 Zabezpieczenie materiałów i sprz�tu. 
Wykonawca jest zobowi�zany zabezpieczy
 u�ywany przy realizacji zadania sprz�t i materiały zgodnie z 
wytycznymi uj�tymi w zaakceptowanym przez Zamawiaj�cego projekcie organizacji zaplecza i robót. 
Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi wykonawca na podstawie odr�bnej umowy o 
ochronie mienia z Generalnym Wykonawc�.  
1.5.5 Ochrona 	rodowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca  robót instalacyjnych ma obowi�zek zna
 i stosowa
 w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotycz�ce ochrony 	rodowiska naturalnego. Powinny zosta
 podj�te odpowiednie 	rodki 
zabezpieczaj�ce przed: 

 zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,  chemikaliami oraz 
innymi szkodliwymi substancjami, 

 przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 
 przekroczeniem norm hałasu, 
 mo�liwo	ci� powstania po�aru. 

Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre	lonych odpowiednimi przepisami ochrony 
	rodowiska obci��aj� Wykonawc� robót. Wody powierzchniowe i gruntowe nie mog� by
 zanieczyszczo-
ne w czasie robót. Baza sprz�tu i transportu mo�e zosta
 zlokalizowana na te-renie zaplecza budowy 
pod warunkiem pozytywnej opinii projektu organizacji zaplecza przez lokalne słu�by ochrony 	rodowiska. 
Wykonawca nie powinien stosowa
 innej technologii robót ni� okre	lona przez Zamawiaj�cego pod rygo-
rem ich wstrzymania. 
1.5.6 Ochrona przeciwpo�arowa. 
Wykonawca b�dzie przestrzega
 przepisów ochrony przeciwpo�arowej. Wykonawca b�dzie odpowie-
dzialny za wszelkie straty spowodowane po�arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy. 
1.5.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
Materiały, które w sposób trwały s� szkodliwe dla otoczenia, nie b�d� dopuszczone do u�ycia. Nie 
dopuszcza si� materiałów wywołuj�cych szkodliwe promieniowanie o st��eniu wi�kszym od 
dopuszczalnego, okre	lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe u�yte do robót 
musz� mie
 aprobat� techniczna wydan� przez uprawnion� jednostk�, jednoznacznie stwierdzaj�c� brak 
szkodliwego oddziaływania materiału na 	rodowisko. Je�eli Wykonawca u�ył materiałów szkodliwych dla 
otoczenia według warunków szczegółowych kontraktu, a ich u�ycie spowodowało jakiekolwiek 
zagro�enie dla 	rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj�cy. 
1.5.8 Ochrona własno	ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochron� instalacji na i nad powierzchni� ziemi i za urz�dzenia podziemne, 
oraz uzyska od wła	cicieli tych urz�dze� potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj�-
cego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wła	ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urz�dze� w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowi�zany jest przewi-
dzie
 rezerw� czasow� w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przeło�enia 
instalacji podziemnych i powiadomi
 Zamawiaj�cego oraz wła	ciciela uzbrojenia o zamiarze rozpocz�cia 
robót. Wykonawca b�dzie odpowiada
 za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi urz�dze� podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez 
Zamawiaj�cego. 
1.5.9 Ograniczenia obci��e� osi pojazdów. 
Wykonawca dostosuje si� do ustawowych ogranicze� obci��enia na o	 przy transporcie materiałów i 
wyposa�enia na i z terenu robót. Wykonawca b�dzie odpowiadał za napraw� wszelkich robót i materia-
łów uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obci��onych pojazdów i ładunków. 
1.5.10 Bezpiecze�stwo i higiena pracy. 
Powołany przez Generalnego Wykonawc� kierownik budowy, zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra infra-
struktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony 
zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia bezpie-
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cze�stwa i zdrowia ludzi oraz Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie 
informacji dotycz�cej bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia, 
opracuje, przez rozpocz�ciem budowy, „plan bioz”. Podczas realizacji robót Wykonawca powinien prze-
strzega
 wszystkich przepisów dotycz�cych bezpiecze�stwa i higieny pracy. W szczególno	ci Wykonaw-
ca ma obowi�zek zadba
, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych 
dla zdrowia oraz nie spełniaj�cych odpowiednich wymaga� sanitarnych. Wykonawca zapewni i b�dzie 
utrzymywał wszelkie urz�dzenia zabezpieczaj�ce, socjalne oraz sprz�t i odpowiedni� odzie� dla ochrony 
�ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpiecze�stwa publicznego. Uzna-
je si�, �e wszelkie koszty zwi�zane z wypełnieniem wymaga� okre	lonych powy�ej nie podlegaj� od-
dzielnej zapłacie i s� uwzgl�dnione w Cenie Kontraktowej. 
1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 
Wykonawca b�dzie odpowiedzialny za ochron� robót i za wszelkie materiały i urz�dzenia u�ywane do 
robót od daty ich rozpocz�cia do daty wydania potwierdzenia zako�czenia robót przez Zamawiaj�cego. 
Wykonawca b�dzie utrzymywa
 roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by
 prowa-
dzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadawalaj�cym stanie przez cały 
czas do momentu odbioru ostatecznego. Je	li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, 
to na polecenie Zamawiaj�cego powinien wznowi
 roboty utrzymaniowe nie pó�niej ni� w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
1.5.12 Stosowanie si� do prawa i innych przepisów. 
Wykonawca zobowi�zany jest zna
 wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz 
inne przepisy i wytyczne, które s� w jakikolwiek sposób zwi�zane z robotami i b�dzie w pełni odpowie-
dzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca b�dzie przestrzegał praw patentowych i b�dzie w pełni odpo-
wiedzialny za wypełnienie wszelkich wymaga� odno	nie ich wykorzystywania, a o swoich działaniach w 
sposób ci�gły b�dzie informował Zamawiaj�cego. 
1.5.13 Równowa�no	
 norm i przepisów prawnych. 
Gdziekolwiek w kontrakcie powołane s� konkretne normy lub przepisy, które spełnia
 maj� materiały, 
sprz�t i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, b�d� obowi�zywa
 postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w kontrakcie nie 
postanowiono inaczej. Mog� by
 równie� stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniaj�ce 
zasadniczo równy lub wy�szy poziom wykonania, pod warunkiem wcze	niejszej ich akceptacji przez Za-
mawiaj�cego. 
2. MATERIAŁY 
2.1 	ródła uzyskania materiałów. 
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczo-
nych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotycz�ce �ródła ich wytwarzania, zama-
wiania lub wykonywania, odpowiednie 	wiadectwa dopuszczenia do obrotu. W razie ��dania Zamawiaj�-
cego Wykonawca przestawi wyniki bada� laboratoryjnych, próbki materiałów do ich zatwierdzania przez 
Zamawiaj�cego. Wykonawca zobowi�zany jest do dokumentowania, �e materiały uzyskane z dopusz-
czonego �ródła w sposób ci�gły spełniaj� wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej 
w czasie post�pu robót. 
2.2. Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom. 
Materiały nie odpowiadaj�ce wymaganiom zostan� wywiezione przez Wykonawc� z terenu budowy, b�d� 
zło�one w miejscu wskazanym przez Zamawiaj�cego. Je	li Zamawiaj�cy zezwoli na u�ycie tych materia-
łów do innych robót, ni� do tych dla których zostały zakupione, to koszt materiałów zostanie przewarto-
	ciowany przez Zamawiaj�cego. Ka�dy rodzaj robót, w którym znajduj� si� nie dopuszczone, nie zbada-
ne i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licz�c si� z ich nie przyj�ciem 
i brakiem zapłaty. 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu ich wbudowania były zabezpie-
czone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoj� jako	
 i wła	ciwo	
 do robót i były dost�pne do kon-
troli przez Zamawiaj�cego. Miejsca czasowego składowania materiałów b�d� zlokalizowane w obr�bie 
terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiaj�cym lub poza terenem budowy w miejscach zor-
ganizowanych przez Wykonawc�. 
2.4 Wariantowe stosowanie materiałów. 
Je	li dokumentacja projektowa przewiduje mo�liwo	
 wariantowego zastosowania rodzaju materiałów w 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego o swoim zamierzeniu co najmniej 3 
tygodnie przed u�yciem materiału albo w okresie dłu�szym, je	li b�dzie to wymagane dla bada� prowa-
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dzonych przez Zamawiaj�cego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie mo�e by
 pó�niej zmie-
niany bez zgody Zamawiaj�cego. 
3. SPRZ�T 
Wykonawca zobowi�zany jest do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jako	
 wykonywanych robót. Sprz�t u�ywany do robót musi by
 zgodny z ofert� Wykonawcy, 
musi odpowiada
 pod wzgl�dem typów i ilo	ci wskazaniom zawartych w projekcie organizacji robót, za-
akceptowanym przez Zamawiaj�cego. W przypadku braku ustale� w takich dokumentach sprz�t musi by
 
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiaj�cego. Liczba i wydajno	
 sprz�tu b�dzie gwarantowa
 
przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami okre	lonymi w dokumentacji projektowej, warunkach kontrak-
tu i wskazaniach Zamawiaj�cego w terminie przewidzianym umow�. Sprz�t b�d�cy własno	ci� Wyko-
nawcy lub wynaj�ty do wykonywania robót ma by
 utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowo-
	ci do pracy. B�dzie on zgodny z normami ochrony 	rodowiska, przepisami dotycz�cymi jego u�ytkowa-
nia oraz przepisami BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu kopie dokumentów potwierdzaj�cych 
dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe u�ycie 
sprz�tu jest mo�liwe gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod warunkiem uzyskania 
akceptacji Zamawiaj�cego. Jakikolwiek sprz�t, maszyny i urz�dzenia oraz narz�dzia nie gwarantuj�ce 
zachowania warunków umowy, zostan� przez Zamawiaj�cego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 
robót. 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich 	rodków transportu, które nie wpłyn� nieko-
rzystnie na jako	
 wykonywanych robót i wła	ciwo	ci przewo�onych materiałów. Dobór 	rodków trans-
portowych Wykonawca przedstawia do akceptacji Zamawiaj�cego. Liczba 	rodków transportu b�dzie 
zapewnia
 prowadzenie robót zgodnie zasadami okre	lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach 
Zamawiaj�cego w terminie przewidzianym umow�. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy b�d� 
spełnia
 wymagania dotycz�ce przepisów ruchu drogowego. Wykonawca b�dzie na bie��co i na własny 
koszt usuwa
 wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojaz-
dach do budowy. 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jako	
 za-
stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno	
 z dokumentacj� projektow�, wymaga-
niami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami Zamawiaj�cego. Wykonawca 
ponosi odpowiedzialno	
 za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko	ci wszystkich elemen-
tów robót zgodnie z wymiarami i rz�dnymi okre	lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 
pi	mie przez Zamawiaj�cego.  
5.2 Współpraca Zamawiaj�cego i Wykonawcy. 
Zamawiaj�cy b�dzie podejmował decyzje we wszystkich sprawach zwi�zanych z jako	ci� robót, ocen� 
jako	ci materiałów i post�pem robót, a ponadto we wszystkich sprawach zwi�zanych z interpretacj� do-
kumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz dotycz�cych akceptacji wypełniania warunków kon-
traktu przez Wykonawc�. Jest on upowa�niony równie� do kontroli wszystkich robót i kontroli wszystkich 
materiałów dostarczonych na budow� lub na niej produkowanych, wł�czaj�c przygotowanie i produkcj� 
materiałów. Zamawiaj�cy powiadomi Wykonawc� o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i 
roboty, które nie spełniaj� wymaga� jako	ciowych okre	lonych w dokumentacji projektowej i w specyfika-
cji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiaj�cy uwzgl�dni wyniki bada� materiałów i robót, roz-
rzuty normalnie wyst�puj�ce przy produkcji i przy badaniach materiałów, do	wiadczenia z przeszło	ci, 
wyniki bada� naukowych oraz inne czynniki wpływaj�ce na rozwa�an� kwesti�. Polecenia Zamawiaj�ce-
go powinny by
 wykonywane nie pó�niej ni� w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 
Wykonawc� pod gro�b� zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
6. KONTROLA JAKO�CI ROBÓT 
6.1 Program zapewniania jako�ci robót 
Do obowi�zków Wykonawcy nale�y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiaj�cego programu 
zapewnienia jako	ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, mo�liwo	ci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj�ce wykonywanie robót zgodnie z dokumentacja projektow�, 
specyfikacj� techniczn� oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiaj�cego. Program 
zapewnienia jako	ci powinien zawiera
: 

 organizacj� wykonywania robót, 
 termin i sposób prowadzenia robót, 
 organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót – zasady BHP, 
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 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jako	
 i terminowo	
 wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
 wyposa�enie w sprz�t i urz�dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium), 
 sposób oraz form� gromadzenia wyników bada� laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak�e wyci�-

ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
form� przekazywania tych informacji Zamawiaj�cemu, 

 wykaz maszyn i urz�dze� stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sa�eniem w mechanizmy sterowania i urz�dzenia pomiarowo-kontrolne, 

 sposób post�powania z materiałami i robotami nie odpowiadaj�cymi wymaganiom. 
6.2. Zasady kontroli jako�ci robót. 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi�gn�
 zało�on� 
jako	
 robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełn� kontrol� oraz jako	
 materiałów. Zapewni on 
odpowiedni system kontroli wł�czaj�c personel, sprz�t. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Zamawiaj�cy mo�e za��da
 od Wykonawcy przeprowadzenia bada� w celu zademonstrowania, �e 
poziom ich wykonania jest zadowalaj�cy. Wykonawca musi przeprowadzi
 pomiary i badania materiałów 
oraz robót z cz�stotliwo	ci� zapewniaj�c� stwierdzenie, �e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robót. Minimalne wymagania co do zakresu bada� i 
ich cz�stotliwo	ci s� okre	lone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam okre	lone, 
Zamawiaj�cy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
 wykonanie zgodnie z umow�. 
Wykonawca dostarczy Zamawiaj�cemu 	wiadectwa, �e wszystkie stosowane urz�dzenia i sprz�t 
badawczy posiadaj� wa�n� legalizacj� lub 	wiadectwo wzorcowania, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadaj� wymaganiom norm okre	laj�cych procedur� bada�. Wszystkie koszty zwi�zane z 
organizowaniem i prowadzeniem bada� materiałów ponosi Wykonawca. 
6.3 Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary musza by
 prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy 
normy nie obejmuj� jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej, stosowa
 mo�na wytyczne krajo-
we, albo inne procedury (np. warunki producentów urz�dze�) zaakceptowane przez Zamawiaj�cego. 
Przed przyst�pieniem do pomiarów lub bada� Wykonawca powiadomi Zamawiaj�cego o rodzaju, miej-
scu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi	mie 
ich wyniki do akceptacji Zamawiaj�cego. 
6.4 Raporty z bada
. 
Wykonawca musi przekazywa
 Zamawiaj�cemu kopie raportu z wynikami bada� jak najszybciej, nie 
pó�niej jednak ni� terminie okre	lonym w programie zapewnienia jako	ci. Wyniki bada� b�d� przekazy-
wane Zamawiaj�cemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzorów 
przez niego zaaprobowanych. 
6.5 Certyfikaty i deklaracje. 
Zamawiaj�cy mo�e dopu	ci
 do u�ycia tylko te materiały, które spełniaj� wymagania Ustawy z dnia 
16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczególno	ci te, które posiadaj� w zakresie wymaga� pod-
stawowych: 

 certyfikat CE lub na znak bezpiecze�stwa (dla wyrobów krajowych) wskazuj�cy, �e zapewniono 
zgodno	
 z kryteriami technicznymi okre	lonymi na podstawie stosownych norm zharmonizowanych lub 
europejskich aprobat technicznych b�d� krajow� specyfikacj� techniczn� uznan� przez Komisj� Europej-
sk� za zgodna z wymaganiami podstawowymi, 

 deklaracj� zgodno	ci z uznanymi regułami sztuki budowlanej dla wyrobów maj�cych niewielkie 
 znaczenie dla zdrowia i bezpiecze�stwa, umieszczonych w okre	lonym przez Komisj� Europejska wyka-
zie. W przypadku stosowania wyrobów budowlanych, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu 
albo wyrobu budowlanego, których własno	ci u�ytkowe, odnosz�ce si� do wymaga� podstawowych, 
ró�ni� si� istotnie od wła	ciwo	ci okre	lonych w Polskiej Normie wyrobu, obj�tego mandatem udzielonym 
przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicz-
nych lub wyrobu obj�tego wykazem ministra wła	ciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien 
przedstawi
 ich wa�ne (aktualne) Aprobaty Techniczne. 
6.6 Dokumenty Budowy. 
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowi�zuj�cym Zamawiaj�cego i Wykonawc� w okresie 
od przekazania Wykonawcy placu budowy do ko�ca okresu gwarancyjnego. Zał�czone do Dziennika 
Budowy protokoły i inne dokumenty powinny by
 oznaczone kolejnym numerem zał�cznika i opatrzone 
dat� i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiaj�cego. Do Dziennika Budowy nale�y wpisywa
 w szcze-
gólno	ci: 
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 dat� przekazania Wykonawcy placu budowy, 
 dat� przekazania przez Zamawiaj�cego dokumentacji projektowej, 
 dat� przekazania przez Wykonawc� planu bioz, 
 uzgodnienie przez Zamawiaj�cego programu zapewnienia jako	ci i harmonogramów robót, 
 termin rozpocz�cia i zako�czenia poszczególnych elementów robót, 
 przebieg robót w formie istotnych informacji – uwagi i polecenia Zamawiaj�cego, 
 daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robót, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, cz�	ciowych i ko�cowych 

odbiorów robót, 
 wyja	nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 zgodno	
 rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
 dane dotycz�ce czynno	ci geodezyjnych, 
 dane dotycz�ce sposobu realizacji zabezpieczenia robót, 
 dane dotycz�ce jako	ci materiałów, pobieranych próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada�, 
 inne informacje istotne dla przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyja	nienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by
 przedło�one 
Zamawiaj�cemu do ustosunkowania si�. Decyzje Zamawiaj�cego wpisane do Dziennika Budowy Wyko-
nawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj�cia lub zaj�ciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Zamawiaj�cego do ustosunkowania si�. Projektant nie jest jednak stron� kontraktu i nie 
ma uprawnie� do wydawania polece� Wykonawcy robót. 
Rejestr  obmiarów - stanowi dokument na rozliczenie faktycznego post�pu ka�dego elementu robót. Ob-
miary wykonywanych robót przeprowadza si� w jednostkach przyj�tych w kosztorysie ofertowym i wpisu-
je do rejestru obmiarów. 
Pozostałe dokumenty budowy: pozwolenie na budow�, protokoły przekazania placu budowy, umowy 
cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy ubezpieczeniowe, protokoły od-
bioru robót, protokoły z narad i ustale�, korespondencja na budowie. Dokumenty powinny by
 przecho-
wywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zagini�cie jakiegokolwiek dokumentu 
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposób przewidziany prawem. 
Wszystkie dokumenty budowy powinny by
 zawsze dost�pne dla Zamawiaj�cego. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 
Obmiar robót okre	la faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacj� projektow� i specy-
fikacj� techniczn�. Wyniki obmiaru b�d� wpisane do rejestru obmiarów. Obmiar gotowych robót b�dzie 
przeprowadzany z cz�stotliwo	ci� i w czasie okre	lonym w umowie. 
7.2 Urz�dzenia i sprz�t pomiarowy. 
Wszystkie urz�dzenia i sprz�t pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robót musi zyska
 akceptacj� 
Zamawiaj�cego. Je�eli sprz�t wymaga bada� atestuj�cych to Wykonawca b�dzie posiada
 wa�ne 	wia-
dectwa legalizacyjne lub 	wiadectwa wzorcowania. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1 Rodzaje odbiorów robót. 
W zale�no	ci od ustale� zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaj� nast�puj�cym etapom 
odbioru, dokonywanym przez Zamawiaj�cego przy udziale Wykonawcy: 
odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu, 
a) odbiór cz�	ciowy, 
b) odbiór ostateczny, 
c) odbiór pogwarancyjny. 
8.2 Odbiór robót zanikaj�cych. 
Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo	ci i jako	ci wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn� zakryciu. B�dzie on dokonany w czasie umo�liwiaj�cym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post�pu robót. Odbioru dokonuje 
Zamawiaj�cy. 
9. PODSTAWA PŁATNO�CI 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej b�dzie uwzgl�dnia
 wszystkie czynno	ci, 
wymagania i badania składaj�ce si� na jej wykonanie, okre	lone dla tej roboty w dokumentacji projekto-
wej i specyfikacji technicznej. 
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IINNSSTTAALLAACCJJEE  EELLEEKKTTRRYYCCZZNNEE  WWEEWWNN��TTRRZZNNEE    

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych, 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elek-
trycznych, 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw ,45311100-1 
Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycz-
nych, 45312311-0 Instalowanie o�wietlenia, 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne, 45315700-5 
Instalowanie rozdzielni elektrycznych, 
 

1. WST�P 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s� wymagania szczegółowe dotycz�ce wykonania  
i odbioru robót zwi�zanych z budow� instalacji elektrycznych odbiorczych lokalnej kotłowni opalanej ga-
zem w Budynku U�ytkowym przy ul. Mielczarskiego 45 w Kielcach. 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna została opracowana na potrzeby przetargu oraz prawidłowej realizacji instalacji. 
1.3. Zakres robót obj�tych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycz� zasad prowadzenia robót zwi�zanych  
z wykonaniem kompletnej instalacji elektrycznej wewn�trznej. Niezale�nie od stopnia dokładno	ci doku-
mentów otrzymanych od Inwestora, Wykonawca zobowi�zany jest do uzyskania wła	ciwego rezultatu 
ko�cowego. Projekt i specyfikacja techniczna s� dokumentami wzajemnie si� uzupełniaj�cymi. W przy-
padku bł�du, pomyłki lub w�tpliwo	ci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyja	ni
 sporne kwestie z 
Inwestorem, który jako jedyny upowa�niony jest do wprowadzania zmian. Wszelkie nieuj�te prace oraz 
niesygnalizowane niezgodno	ci b�d� interpretowane na korzy	
 Inwestora. 
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 

- dostarczenie i rozładunek wszystkich urz�dze� i osprz�tu niezb�dnych do wykonania instalacji, 
- dostarczone urz�dzenia nale�y zabezpieczy
 przed kradzie��, uszkodzeniem lub innymi czynni-

kami mog�cymi wpłyn�
 na jako	
 wykonanej instalacji, 
- monta�, uruchomienie i regulacja w/w urz�dze�, 
- dostawa i monta� tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodz�cych w skład instalacji elek-

trycznej, 
- wszelkie podwieszenia oraz konstrukcje wsporcze wchodz�ce w skład zakresu robót elektrycz-

nych, 
- wykonanie wszelkich otworów w stropach i 	cianach a tak�e uszczelnienie tych otworów przy 

przej	ciach przez ró�ne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporno	ci ogniowej, 
- wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych, a w szczególno	ci insta-

lacji uziemiaj�cej oraz poł�cze� ekwipotencjalnych wszelkich konstrukcji stalowych w obiekcie, 
- wykonanie niezb�dnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedło�enie wyni-

ków tych pomiarów do odbioru instalacji, 
- wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz przedło�enie certyfikatów dla wszystkich zastoso-

wanych urz�dze�, osprz�tu oraz innych rozwi�za� systemowych celem dokonania odbioru prac. 
1.4. Okre�lenia podstawowe 
aparat elektryczny – urz�dzenie lub przyrz�d wyposa�ony w elementy elektromechaniczne, elektroma-
gnetyczne lub elektroniczne słu��ce do pomiaru, ł�czenia, regulacji oraz ochrony przed pora�eniem pr�-
dem, przepi�ciami lub przet��eniami w obwodach elektrycznych; 
aparatura rozdzielcza i sterownicza – ogólna nazwa aparatów elektrycznych a tak�e zespołów tych 
aparatów ze zwi�zanym wyposa�eniem, wewn�trznymi poł�czeniami, osprz�tem, obudowami i konstruk-
cjami wsporczymi, słu��cymi do ł�czenia, sterowania, pomiaru, zabezpiecze� i regulacji pracy obwodów 
elektrycznych; 
cz��� czynna – przewód lub cz�	
 przewodz�ca instalacji elektrycznej mog�ca znale�
 si� pod napi�-
ciem w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej wraz z przewodem neutralnym N, lecz z wył�-
czeniem przewodu ochronno – neutralnego PEN; 
cz��� przewodz�ca dost�pna – cz�	
 przewodz�ca instalacji elektrycznej, która mo�e by
 dotkni�ta i 
która w warunkach normalnej pracy instalacji nie znajduje si�, lecz mo�e si� znale�
 pod napi�ciem w 
momencie uszkodzenia; 
cz��� przewodz�ca obca – cz�	
 przewodz�ca nie b�d�ca cz�	ci� instalacji elektrycznej, która mo�e 
znale�
 si� pod okre	lonym potencjałem, zazwyczaj pod potencjałem ziemi; 
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czynno�ci ł�czeniowe instalacji – czynno	ci wykonywane r�cznie lub automatycznie, których celem 
jest wł�czenie lub wył�czenie napi�cia w obwodach elektrycznych: odbiorczych, zabezpieczeniowych, 
sterowniczych i pomiarowych, czynno	ci te wykonywane s� za pomoc� aparatury rozdzielczej i sterowni-
czej (np. wył�czniki, styczniki, rozł�czniki, bezpieczniki); 
dotyk po�redni – dotkni�cie przez człowieka lub zwierz� cz�	ci przewodz�cych dost�pnych, które zna-
lazły si� pod napi�ciem w wyniku uszkodzenia izolacji; 
główna szyna (zacisk) uziemiaj�ca – szyna (zacisk) przeznaczona do przył�czenia uziomu i przewo-
dów ochronnych, w tym przewodów poł�cze� wyrównawczych oraz przewodów uziemie� roboczych, je	li 
one wyst�puj�; 
impedancja (opór pozorny) – stosunek napi�cia doprowadzonego do obwodu do pr�du płyn�cego w tym 
obwodzie; 
instalacja elektryczna – zespół odpowiednio poł�czonych przewodów i kabli wraz ze sprz�tem i osprz�-
tem elektroinstalacyjnym, a tak�e urz�dzeniami oraz aparatami, przeznaczony do przesyłu, rozdziału, 
zabezpiecze� i zasilania odbiorników energii elektrycznej; 
(w obiekcie budowlanym) – zespół współpracuj�cych ze sob� elementów elektrycznych o 
skoordynowanych parametrach technicznych, przeznaczonych do okre	lonych celów, pocz�tkiem 
instalacji elektrycznej s� zaciski wyj	ciowe wewn�trznych linii zasilaj�cych (wlz) w zł�czu; 
instalacja odbiorcza – cz�	
 instalacji elektrycznej znajduj�ca si� za układem pomiarowym słu��cym do 
rozlicze� mi�dzy dostawc� i odbiorc� energii elektrycznej, a w przypadku braku takiego układu 
pomiarowego, za wyj	ciowymi zaciskami pierwszego urz�dzenia zabezpieczaj�cego instalacje odbiorcy 
od strony zasilania; 
instalacja piorunochronna (ochrona odgromowa) – zespół odpowiednio poł�czonych elementów 
zainstalowanych w obiekcie, a tak�e elementów konstrukcyjnych obiektu, wykorzystywanych do 
odprowadzenia pr�du z wyładowa� atmosferycznych do ziemi; 
kabel (kabel elektryczny) – przewód jedno lub wielo�yłowy z oddzieln� izolacj� ka�dej �yły, 
przeznaczony do przewodzenia pr�du elektrycznego, zaopatrzony w powłok� ochronn� lub pancerz, 
uzale�niony od 	rodowiska w jakim ma by
 uło�ony (ziemia, woda, kanał podziemny, powietrze itp.); 
ł�cznik izolacyjny – ł�cznik umo�liwiaj�cy w stanie otwarcia utworzenie przerw izolacyjnych mi�dzy 
rozł�czonymi cz�	ciami poszczególnych biegunów, o wytrzymało	ci elektrycznej i innych wła	ciwo	ciach 
zapewniaj�cych bezpiecze�stwo ludzi i urz�dze�; 
obci��alno�� pr�dowa długotrwała (przewodu) – maksymalna warto	
 pr�du, który mo�e płyn�
 
długotrwale w okre	lonych warunkach bez przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu; 
obci��enie instalacji elektrycznej – stan pracy instalacji, w którym cz�	
 b�d� wszystkie odbiorniki 
energii elektrycznej w poszczególnych obwodach odbiorczych s� wł�czone i pobieraj� energi�; 
odbiór energii elektrycznej – urz�dzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inn� 
form� energii, np. 	wiatło, ciepło, energi� mechaniczn�; 
oprzewodowanie – przewody kabelkowe lub przewody szynowe i elementy zapewniaj�ce ich 
zamocowanie oraz ochron� przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
osprz�t elektroinstalacyjny – zestaw elementów o ró�nej konstrukcji, zale�nej od sposobu układania 
przewodów instalacji elektrycznej, przeznaczonych do mocowania, ł�czenia i ochrony (osłony) tych 
przewodów (np. uchwyty, puszki instalacyjne, listwy osłonowe itp.); 
o�wietlenie podstawowe – o	wietlenie elektryczne wewn�trzne lub zewn�trzne, zasilane z 
podstawowego �ródła energii, zapewniaj�ce w danym miejscu wymagane warunki o	wietlenia przy 
normalnej pracy urz�dze� o	wietleniowych; 
o�wietlenie awaryjne – o	wietlenie elektryczne samoczynnie wł�czaj�ce si� w przypadku wyst�pienia 
przerwy w zasilaniu podstawowym, maj�ce na celu zapewnienie dostatecznej widoczno	ci w 
pomieszczeniach (o	wietlenie bezpiecze�stwa) oraz umo�liwienie ewakuacji ludzi z budynku (o	wietlenie 
ewakuacyjne), o	wietlenie awaryjne zasilane jest z awaryjnych �ródeł zasilania poprzez niezale�ne 
obwody o	wietleniowe lub cz�	
 obwodów o	wietlenia podstawowego; 
o�wietlenie wewn�trzne – o	wietlenie elektryczne, którego �ródła 	wiatła zainstalowane s� w 
pomieszczeniach znajduj�cych si� wewn�trz budynków; 
o�wietlenie zewn�trzne – o	wietlenie elektryczne, którego �ródła 	wiatła zainstalowane s� na zewn�trz 
budynków oraz w obiektach budowlanych maj�cych dach, lecz bez 	cian zewn�trznych (np. wiaty) jak 
równie� w przej	ciach, przejazdach, bramach, podcieniach itp.; 
poł�czenia wyrównawcze – elektryczne poł�czenia przewodz�cych cz�	ci dost�pnych i przewodz�cych 
cz�	ci obcych, wykonane w celu obni�enia ró�nicy potencjałów mi�dzy nimi do warto	ci dopuszczalnej 
długotrwale w okre	lonych warunkach 	rodowiskowych; 
pora�enie pr�dem elektrycznym – skutki patofizjologiczne wywołane przepływem pr�du przez ciało 
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człowieka lub zwierz�cia; 
pr�d obliczeniowy (obwodu) – pr�d przewidywany w obwodzie elektrycznym w czasie normalnej pracy; 
pr�d przeci��eniowy – pr�d przet��eniowy powstały w nie uszkodzonym obwodzie elektrycznym; 
pr�d przet��eniowy – dowolna warto	
 pr�du wi�ksza od warto	ci znamionowej, dla przewodów 
warto	ci� znamionow� jest obci��alno	
 pr�dowa długotrwała; 
pr�d ró�nicowy – geometryczna (wektorowa) suma warto	ci skutecznej pr�dów płyn�cych przez 
wszystkie przewody (cz�	ci) czynne w okre	lonym punkcie instalacji elektrycznej; 
pr�d upływowy – pr�d przepływaj�cy z obwodu elektrycznego do ziemi lub innych cz�	ci 
przewodz�cych obcych w warunkach normalnych; 
pr�d umowny zadziałania (urz�dzenia zabezpieczaj�cego) – okre	lona warto	
 pr�du powoduj�cego 
zadziałanie urz�dzenia zabezpieczaj�cego w okre	lonym czasie, zwanym czasem umownego 
zadziałania; 
pr�d zwarcia – pr�d o warto	ci przekraczaj�cej dopuszczalne obci��enie instalacji, pojawiaj�cy si� w 
obwodzie elektrycznym na skutek wyst�pienia zwarcia (stan zwarcia), pr�d przet��eniowy powstały w 
wyniku poł�czenia ze sob�, poprzez impedancj� o pomijalnej warto	ci, przewodów które w normalnych 
warunkach pracy instalacji elektrycznej maj� ró�ne potencjały; 
przepi�cie przej�ciowe (atmosferyczne lub ł�czeniowe) – maksymalna (szczytowa) warto	
 napi�cia 
krótkotrwałego w instalacji elektrycznej i w urz�dzeniach z ni� współpracuj�cych, która mo�e wyst�pi
 na 
skutek wyładowa� atmosferycznych, wył�cze� lub wł�cze� w sieciach zasilaj�cych b�d� w instalacji 
elektrycznej, a tak�e w chwili pocz�tkowej pojawienia si� zwarcia lub przerwy w tej instalacji; 
przepi�cia atmosferyczne zredukowane – przepi�cia przej	ciowe atmosferyczne o warto	ci, która 
przez ochronnik (odgromnik), wł�czony najcz�	ciej na pocz�tku instalacji elektrycznej, została 
ograniczona do poziomu odpowiadaj�cego trzeciej lub drugiej kategorii przepi�
; 
przet��enie – stan zwarcia lub przeci��enia instalacji elektrycznej, w której nat��enie pr�du płyn�cego w 
obwodach elektrycznych długotrwale przekracza warto	
 dopuszczaln�; 
przewód elektryczny – element instalacji elektrycznej słu��cy do przewodzenia pr�du, wykonany z 
materiału o dobrej przewodno	ci elektrycznej w postaci drutu, linki lub szyny, izolowany lub bez izolacji; 
przewód fazowy (L) – przewód elektryczny (�yła przewodu) słu��cy wył�cznie do przesyłania energii 
elektrycznej, w zale�no	ci od rodzaju instalacji (jedno lub trójfazowa) w obwodach elektrycznych 
wyst�puj� odpowiednio: jeden przewód fazowy lub trzy odr�bne przewody fazowe (L1, L2, L3); 
przewód neutralny (N) – przewód elektryczny mog�cy w niektórych stanach pracy instalacji słu�y
 do 
przesyłania energii elektrycznej, poł�czony bezpo	rednio z punktem neutralnym �ródła zasilania lub ze 
sztucznym punktem neutralnym; 
przewód ochronno neutralny (PEN) – uziemiony przewód (�yła przewodu) spełniaj�cy jednocze	nie 
funkcj� przewodu ochronnego i przewodu neutralnego; 
przewód ochronno (PE) – przewód elektryczny (�yła przewodu) przeznaczony do poł�czenia: cz�	ci 
obj�tych poł�czeniem wyrównawczym, głównej szyny uziemiaj�cej, uziomu oraz uziemionego punktu 
neutralnego �ródła zasilania lub sztucznego punktu neutralnego; 
przewód oponowy – przewód elektryczny niskiego napi�cia jedno lub wielo�yłowy o �yłach gi�tkich i o 
wzmocnionej powłoce ochronnej z materiałów elastycznych, słu��cy do zasilania odbiorników ruchomych 
i przeno	nych; 
przewód uziemiaj�cy – przewód ochronny ł�cz�cy główn� szyn� (zacisk) uziemiaj�c� z uziomem; 
przewód wyrównawczy – przewód ochronny zapewniaj�cy wyrównanie potencjałów; 
przył�cze elektryczne – odcinek podziemnej lub napowietrznej linii elektrycznej, ł�cz�cy zewn�trzn� 
sie
 zasilaj�c� ze zł�czem znajduj�cym si� w budynku; 
punkt rozdziału – miejsce w instalacji elektrycznej (np. puszka rozgał��na, styki ł�cznika lub 
przeł�cznika wieloobwodowego) w którym doprowadzona energia elektryczna rozdzielana jest do wi�cej 
ni� jednego obwodu elektrycznego; 
reaktancja (opór bierny) – składowa urojona impedancji zespolonej; 
rezystancja (opór czynny) – składowa rzeczywista impedancji zespolonej; 
rezystywno�� (opór wła�ciwy) – wyra�ona w (Ω � m) rezystancja przewodnika o długo	ci 1m i polu 
powierzchni 1m², parametr charakteryzuj�cy opór dla płyn�cego przez dany materiał pr�du 
elektrycznego; 
rozdzielnica (główna tablica zasilaj�ca) – zespół odpowiednio dobranej i wzajemnie poł�czonej 
aparatury rozdzielczej, zabezpieczeniowej, ł�czeniowej i pomiarowo kontrolnej, usytuowany w obudowie 
wolnostoj�cej, na	ciennej lub wn�kowej, z jednej strony poł�czony ze zł�czem doprowadzaj�cym energi� 
elektryczn� z sieci, z drugiej z wewn�trznymi liniami zasilaj�cymi (wlz); 
sie� elektroenergetyczna wysokiego i �redniego napi�cia – zespół linii napowietrznych i kablowych 
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wraz ze stacjami rozdzielczymi, ł�cznikami i innymi urz�dzeniami pomocniczymi, słu��cy do przesyłania i 
rozdziału energii elektrycznej wysokiego ( > 110 kV ) i 	redniego ( 1 kV < U < 110 kV ) napi�cia; 
sie� elektroenergetyczna niskiego napi�cia – zespół linii napowietrznych i kablowych wraz ze stacjami 
transformatorowo – rozdzielczymi i rozdzielczymi, ł�cznikami i innymi urz�dzeniami pomocniczymi, 
słu��cy do przesyłania i rozdziału energii elektrycznej niskiego ( < 1 kV ) napi�cia od stacji 
transformatorowej 	redniego napi�cia do zacisków wyj	ciowych zł�cza zasilaj�cego; 
stacja transformatorowa – zespół urz�dze� w tym przede wszystkim transformator, znajduj�cych si� we 
wspólnym pomieszczeniu lub innym miejscu niedost�pnym dla osób postronnych, przeznaczony do 
przetwarzania oraz przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej; 
stopie
 ochrony IP – miara (stopie�) zapewnienia przez obudow� urz�dzenia elektrycznego ochrony 
przed: dotkni�ciem cz�	ci czynnych i ruchomych, przedostaniem si� do wn�trza urz�dzenia ciał stałych i 
wody, sprawdzona znormalizowanymi metodami prób, umieszczony na tabliczce stopie� ochrony IP 
urz�dzenia składa si� z dwóch liter: IP (International Protection) oraz dwóch cyfr, z których pierwsza 
oznacza stopie� zabezpieczenia przed dostaniem si� obcych ciał, a druga przed wnikaniem wody; 
tablica licznikowa (bezpiecznikowa, wył�cznikowa) – konstrukcja słu��ca do instalowania liczników 
energii elektrycznej i urz�dze� zabezpieczaj�cych poszczególne obwody odbiorcze; 
transformator (transformator energetyczny) – urz�dzenie elektryczne przeznaczone do przetwarzania 
energii elektrycznej pr�du przemiennego o okre	lonym napi�ciu na energi� elektryczn� o innym lub takim 
samym napi�ciu; 
urz�dzenie elektryczne – wszystkie urz�dzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do takich 
celów jak: wytwarzanie, przekształcanie, przesyłanie, rozdział lub wykorzystywanie energii elektrycznej; 
uziemienie – poł�czenie bezpo	rednie lub po	rednie okre	lonego punktu obwodu elektrycznego z ziemi� 
w celu zapewnienia bezpiecznej i prawidłowej pracy urz�dze� elektrycznych; 
uziom – przedmiot lub zespół przedmiotów umieszczonych w gruncie (ziemi), tworz�cy elektryczne 
poł�czenie przewodz�ce z tym gruntem (ziemi�); 
wył�cznik przeciwpora�eniowy ró�nicowopr�dowy – samoczynny wył�cznik wyposa�ony w człon 
pomiarowy i wyzwalaj�cy, wywołuj�cy w czasie wyst�pienia pr�dów ró�nicowych wi�kszych od 
znamionowego pr�du wyzwalaj�cego wył�czenie instalacji chronionej; 
zwarcie – poł�czenie punktów obwodu elektrycznego nale��cych do ró�nych faz lub poł�czenie jednego 
b�d� wi�kszej ilo	ci takich punktów z ziemi� – bezpo	rednio przez łuk elektryczny lub po	rednio przez 
przedmiot o małej impedancji; 
1.5. Ogólne wymagania dotycz�ce robót 
Wszystkie roboty instalacyjne zwi�zane z wykonaniem instalacji elektrycznych nale�y wykona
 w oparciu 
o dokumentacj� projektow� oraz aktualne normy i przepisy.   
2.  MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotycz�ce materiałów i ich składowania podano w dokumentacji projektowej oraz pkt. 
2.2. 
2.1 Elementy instalacji 
Podano w projekcie wykonawczym – Instalacje elektryczne wewn�trzne oraz w przedmiarze robót. 
2.2. Składowanie materiałów 
Materiały , aparaty , urz�dzenia elektryczne i maszyny elektryczne nale�y przechowywa
 w pomieszcze-
niach zamkni�tych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o	wietlonych. 
Kształtowniki stalowe o wi�kszych przekrojach mo�na składowa
 na placu ,  
w miejscach gdzie  nie b�d� nara�one na uszkodzenia mechaniczne i działanie korozji. 
Rury instalacyjne sztywne z tworzyw sztucznych  nale�y przechowywa
  w 
pomieszczeniach zamkni�tych w temperaturze nie ni�szej ni� .15 °C i nie wy�szej 
ni� 25 °C . w wi�zkach odpowiednio g�sto wi�zanych,  w pozycji pionowej z dala od 
urz�dze� grzewczych. 
Rury instalacyjne karbowane  z tworzyw sztucznych  nale�y przechowywa
  w 
sposób jak wy�ej lecz w kr�gach zwijanych zwi�zanych sznurkiem co najmniej w 
trzech miejscach. 
Ta	my izolacyjne nale�y przechowywa
 w pomieszczeniach suchych i chłodnych. 
Składowanie kabli powinno by
 zgodne z warunkami: 
- kable w  czasie  składowania powinny si� znajdowa
 na b�bnach, dopuszcza 
  si� składowanie krótkich odcinków w kr�gach, 
- b�bny  z  kablami  powinny  by
 ustawione na utwardzonym terenie na  kraw�dziach 
  tarcz, a kr�gi uło�one poziomo, 
- ko�ce kabli powinny by
 zabezpieczone przed wilgoci�. 
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Sprz�t ochrony osobistej oraz bhp nale�y przechowywa
 w pomieszczeniach 
zamkni�tych, suchych i odpowiednio ogrzewanych. 
Farby płynne, rozpuszczalniki, lakiery i oleje nale�y magazynowa
 w oddzielnych 
pomieszczeniach z zachowaniem odpowiednich przepisów p/po�arowych i bhp. 
3. SPRZ�T 
Przewiduje si� zastosowanie nast�puj�cego sprz�tu: 
przyczepa do przewo�enia kabli do 4 t 
samochód skrzyniowy do 5 t 
ci�gnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM) 
spawarka elektryczna transformatorowa do 500 A 
4. TRANSPORT 
4.1. Transport elementów instalacji elektrycznej 
�rodki i urz�dzenia transportowe powinny by
 odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów ,konstrukcji ,urz�dze� itp. niezb�dnych do wykonywania danego rodzaju robot  elektrycznych,  
W  czasie  transportu  nale�y  zabezpieczy
  przemieszczane  przedmioty  w sposób zapobiegaj�cy ich 
uszkodzeniu. 
Załadowanie  i  wyładowanie  konstrukcji,  urz�dze�,  maszyn  itp.  o  du�ej  masie  lub  znacznym gaba-
rycie nale�y przeprowadza
 za pomoc� d�wignic lub posługuj�c si� pomostem -pochylni�. 
Przemieszczanie w  magazynie  lub  na  miejscu  monta�u  ci��kich  urz�dze�,  które  nie  maj� kół jezd-
nych, nale�y wykona
 za pomoc� wózków lub rolek. 
Przy  przewozie  i  transporcie  materiałów,  elementów,  konstrukcji,  urz�dze�,  maszyn  itp.  za pomoc� 
d�wigów oraz na pochylniach nale�y przestrzega
 aktualnych przepisów bezpiecze�stwa i higieny  pracy,  
a  przy  załadunku,  transporcie  i  wyładunku  r�cznym  aktualnych  przepisów dotycz�cych r�cznego 
przenoszenia ci��arów. 
W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej i urz�dze� rozdziel-
czych nale�y przestrzega
 zalece� wytwórców, a w szczególno	ci: 
 - transportowane urz�dzenia zabezpieczy
  przed  nadmiernymi  drganiami  i   
    wstrz�sami  oraz przesuwaniem  si� wewn�trz  ładowni;   
 - na  czas  transportu  nale�y z przewo�onych  urz�dze� zdemontowa
, odpowiednio  
   zabezpieczy
 i przewozi
 oddzielnie czułe przyrz�dy pomiarowe, aparatur�   
   rejestruj�c�,  przeka�niki  do  elektroenergetycznej  automatyki  zabezpieczeniowej, 
   oraz inn� aparatur� mniej odporn� na wstrz�sy i drgania, 
 - aparatur�  i  urz�dzenia  ostro�nie  załadowywa
  i  zdejmowa
,  nie  nara�aj�c  ich 
   na  uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, 
   zamków itp., 
Zaleca si� dostarczanie urz�dze� i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska monta�u bezpo	rednio 
przed monta�em, w celu unikni�cia dodatkowego transportu wewn�trznego z magazynu budowy. Doty-
czy to szczególnie du�ych i ci��kich elementów. 
Transport kabli nale�y dokona
 z zachowaniem warunków: 
- kable nale�y  przewozi
 na b�bnach, dopuszcza si� przewo�enie  kabli  w  kr�gach 
  je�eli masa kr�gu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia jest wy�sza ni� +4ºC, 
  przy czym wewn�trzna  	rednica kr�gu nie powinna by
  mniejsza  ni� 40-krotna 
  	rednica kabla, 
- zaleca  si� przewo�enie b�bnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si� 
  przewo�enie b�bnów z kablami w skrzyniach samochodów ci��arowych lub przyczep, 
- b�bny z kablami przewo�one w skrzyniach samochodu powinny by
 ustawione na 
  kraw�dzi  tarcz,  a  tarcze  b�bnów powinny by
 przymocowane do dna  skrzyni 
  samochodu tak, aby  b�bny nie mogły si� przetacza
, kładzenie b�bnów z kablami 
  w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kr�gi kabla nale�y układa
 poziomo, 
- zabronione jest przebywanie osób w skrzyni samochodu w czasie przewo�enia b�bna 
  z kablami, 
- umieszczenie  i  zdejmowanie  b�bnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca si� 
  wykona
 przy pomocy �urawia, 
- swobodne staczanie b�bnów z kablami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kr�gów 
   kabli jest zabronione. 
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5. WYKONANIE   ROBÓT 
5.1. Roboty przygotowawcze 
Wykonawca  robót  elektrycznych  mo�e przyst�pi
  do  monta�u aparatury i urz�dze�  dopiero po otrzy-
maniu od Inwestora potwierdzenia ,  �e roboty budowlane zostały zako�czone  i odebrane zgodnie z 
obowi�zuj�cymi ST cz�	ci budowlanej. 
Przed przyst�pieniem do monta�u rozdzielnic  nale�y sprawdzi
 zgodno	
 robót 
budowlanych z rozwi�zaniem elektrycznym. W szczególno	ci nale�y zwróci
 uwag� na 
wła	ciwe wykonanie kanałów , szachtów i przepustów; 
5.2. Roboty instalacyjno-monta�owe 
Monta� urz�dze� nale�y wykona
 zgodnie z instrukcj� monta�u dostarczon� wraz z 
urz�dzeniem oraz wymaganiami podanymi w niniejszym rozdziale. 
Przed przyst�pieniem do monta�u urz�dze� przykr�canych na konstrukcjach 
wsporczych (no	nych) dostarczanych oddzielnie, nale�y konstrukcje te mocowa
 do 
podło�a w sposób podany w dokumentacji . 
W przypadku mocowania konstrukcji za pomoc� kotew osadzonych w betonie monta� 
urz�dze� na takich konstrukcjach mo�na wykona
 po stwardnieniu betonu. 
Niezb�dne przepusty i kotwy (	ruby) do mocowania osłon przewodów, dochodz�cych 
do urz�dze� , zaleca si� mocowa
 przed monta�em tych urz�dze�. Nie dotyczy to rur 
mocowanych w osłonach urz�dze�. 
Przy prowadzeniu przez przepusty obwodów pr�du przemiennego wykonanych 
przewodami jedno�yłowymi nale�y: 
- w przepustach z materiałów ferromagnetycznych prowadzi
 wszystkie przewody 
  jednego obwodu ( fazowe i neutralny) w jednym przepu	cie (rurze); 
- w przypadku prowadzenia ka�dego przewodu w oddzielnym przepu	cie stosowa
 
  rury z materiału niemagnetycznego lub elementy dzielone izolowane magnetycznie od 
  siebie. 
Szafy i tablice  rozdzielcze nale�y ustawia
 na kształtownikach zwi�zanych z podło�em w toku prac bu-
dowlanych , 
W przypadku ustawienia urz�dze� bezpo	redni na podło�u ,w którym zostały wykonane 
zagł�bienia pod kotwy , nale�y umie	ci
 	ruby kotwi�ce w przewidzianych do tego 
celu otworach w konstrukcji urz�dzenia, zało�y
 podkładki i nakr�tki , a nast�pnie 
zala
 	ruby betonem; po stwardnieniu betonu nakr�tki na 	rubach kotwi�cych nale�y 
dokr�ci
 do oporu. 
W  przypadku  lekkich  urz�dze� przewidywanych  do mocowania  za  pomoc�  kołków  rozporowych,  
nale�y  po  ustawieniu  urz�dzenia  w  miejscu przeznaczenia oznaczy
 punkty osadzenia kołków; po 
usuni�ciu urz�dzenia wywierci
 otwory, zało�y
 kołki  
i umocowa
 urz�dzenie po ponownym ustawieniu na wła	ciwym miejscu. 
W  przypadku  gdy  urz�dzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, nale�y  wszystkie zestawy  
ustawi
  na  miejscu  i  poł�czy
  	rubami  ich  konstrukcje;  nale�y  stosowa
  po  dwie podkładki  okr�-
głe  (pod  łeb  	ruby i  nakr�tk�). 
Urz�dzenia przy	cienne, na	cienne oraz wn�kowe  nale�y  przykr�ci
  do  konstrukcji  lub  kotew zamo-
cowanych w podło�u w sposób jak wy�ej, 
Urz�dzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce monta�u wraz z przykr�con� do nich konstrukcj� no	n�,  
nale�y  wstawi
 w  przygotowane otwory w podło�u i zala
 betonem;  przed  zalaniem otworów betonem 
urz�dzenie nale�y unieruchomi
 w sposób pewny i bezpieczny, 
Po ustawieniu urz�dzenia nale�y: 
  - w urz�dzeniach zło�onych z zestawów transportowych, poł�czy
 szyny zbiorcze , 
    zainstalowa
  aparaty  i  przyrz�dy  zdj�te  na  czas  transportu  i  dostarczone   
    w oddzielnych opakowaniach, 
 - zało�y
 wkładki topikowe zgodnie z projektem, 
 - dokr�ci
  w  sposób  pewny  wszystkie  	ruby  i  wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych  
   i mechanicznych, 
 - zało�y
 osłony zdj�te w czasie monta�u. 
Szyny nale�y  ł�czy
 ze sob�  za pomoc� 	rub, specjalnych zacisków lub spawania. 
Stykaj�ce si� powierzchnie szyn w przypadku poł�cze� skr�canych nale�y dokładnie oczy	ci
 i pokry
 
warstw� wazeliny bezkwasowej. 
Tory pr�dowe z szyn sztywnych nale�y przył�cza
 wg polskiej normy . 
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Zako�czenie przewodów nale�y wykona
 z ko�cówk� kablow� lub zaprasowan� tulejk�. Na przewodach 
nie stosowa
 ko�cówek zaciskanych 	rubami. 
Ka�dy przewód nale�y zaopatrzy
 na obu ko�cach w oznaczniki z podaniem symboli projektowych okre-
	laj�cych sk�d i dok�d dany przewód prowadzi. 
Urz�dzenia dostarczone na miejsce monta�u powinny mie
 wewn�trzne poł�czenia ochronne. Pozostałe 
poł�czenia ochronne nale�y wykona
 w czasie monta�u. 
Przewody ochronne powinny by
 oznaczone kombinacj� barw �ółtej i zielonej. 
W szczególno	ci nale�y wykona
: 
 1. Monta� rozdzielnic i tablic rozdzielczych 
 2. Uło�enie wlz    
 4. Uło�enie instalacji wewn�trznych 
    w tym: 

- układanie rur winidurowych  
- wci�ganie przewodów kabelkowych w rury 
- układanie przewodów p/t 
- przygotowanie podło�a pod osprz�t p/t 
- przygotowanie podło�a pod osprz�t n/t 
- monta� puszek instalacyjnych p/t 
- monta� puszek rozgał��nych p/t 
- monta� ł�czników p/t 
- monta� gniazd wtykowych p/t 

 5. Monta� opraw o	wietleniowych 
 6  Przył�czenie odbiorów technologicznych 
  
6. KONTROLA   JAKO�CI   ROBÓT 
6.1. Zakres kontroli 
Wykonawca musi przewidzie
, �e poszczególne etapy wykonanych przez niego prac b�d� na jego koszt 
kontrolowane przez odpowiednie słu�by Inwestora. 
Z ka�dej kontroli sporz�dzony b�dzie protokół. Ewentualne niezgodno	ci wykonanych robót b�d� usuwa-
ne na koszt wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Inwestora. 
Kontroli podlega
 b�d� nast�puj�ce urz�dzenia (grupy urz�dze�) i układy: 
-  rozdzielnice prefabrykowane niskiego napi�cia, 
-  wewn�trzne linie zasilaj�ce wlz, 
-  wył�czniki i rozł�czniki  niskiego napi�cia, 
-  układy sygnalizacji i sterowania, 
-  dodatkowa ochrona przeciwpora�eniowa. 
Po zako�czeniu prac monta�owych nale�y wykona
: 
-  pomiary rezystancji izolacji ( oddzielnie  dla  ka�dego obwodu- od strony zasilania) 
Pomiary  nale�y wykona
 induktorem 1000 V . Rezystancja izolacji  mierzona  miedzy 
badana faz�  i  pozostałymi  fazami  poł�czonymi z przewodem neutralnym nie mo�e by
 mniejsza od 
0,25 Ω dla instalacji 230 V i 0,5 Ω dla instalacji 400 V; 
-  pomiary rezystancji izolacji odbiorników. 
Rezystancja izolacji silników, grzejników itp. nie mo�e by
 mniejsza od 1 Ω. 
-  pomiar kabli zasilaj�cych, 
-  pomiar obwodów dodatkowej ochrony przeciwpora�eniowej. 
Po pozytywnym zako�czeniu wszystkich bada� i pomiarów obj�tych próbami monta�owymi nale�y zał�-
czy
 instalacje pod napi�cie i sprawdzi
, czy: 
-  punkty 	wietlne zał�czaj� si� zgodnie z zało�onym programem; 
-  w gniazdach wtyczkowych przewody s� doł�czone do wła	ciwych zacisków ; 
-  silniki obracaj� si� we wła	ciwym kierunku. 
Z wykonanych pomiarów i prób winny by
 sporz�dzone protokoły. 
6.2 Próby odbiorcze 
W momencie gdy  wykonawca  uzna,  �e prace monta�owe zostały zako�czone i  �e 
wyregulowanie  uruchomionej  instalacji  jest  zako�czone, to zawiadamia on wówczas 
Inwestora,  aby ten w odpowiednim czasie wyznaczył swoich przedstawicieli, którzy b�d� obecni przy 
czynno	ciach odbiorczych instalacji. 
Przedstawiciele Inwestora w obecno	ci wykonawcy przeprowadzaj�  kontrole, sprawdzenia i próby insta-
lacji i ewentualnie zobowi�zuj� wykonawc� do usuni�cia stwierdzonych usterek. 
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Wówczas gdy w/w sprawdzian , powtórzony w razie potrzeby, jest zadowalaj�cy, wykonawca zawiadamia 
pisemnie Inwestora podaj�c proponowany termin gotowo	ci instalacji do odbioru ko�cowego. 
Wykonawca musi w tym samym czasie przekaza
 Inwestorowi: 
- instrukcje pracy i obsługi urz�dze�, 
- dokumentacj�   powykonawcz� ( w formie papierowej i elektronicznej), 
- szczegółowy raport zawieraj�cy co najmniej wykaz i charakterystyk� zainstalowanych  
  urz�dze� oraz wyniki przeprowadzonych bada� i pomiarów, 
- atesty aparatów i urz�dze�. 
Wykonawca dostarczy wszystkie urz�dzenia  potrzebne  do przeprowadzenia prób i 
przeprowadzi wszystkie regulacje i zmiany, które okazałyby si� konieczne. 
7. OBMIAR   ROBÓT 
Jednostk� obmiarow� dla instalacji elektrycznej budynku  s� :   
-  kpl. rozdzielnic, 
-  szt. urz�dze�, 
-  m  kabli i przewodów. 
8. ODBIÓR   ROBÓT 
Roboty  uznaje  si� za wykonane zgodnie z Dokumentacj�  Projektow�,  ST 
i wymaganiami Inwestora, je�eli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne. 
Ko�cowego odbioru dokonuje u�ytkownik, który ustala komisj� odbioru z udziałem 
Inwestora, wykonawców , odpowiednich słu�b technicznych, ppo� i bhp oraz przedstawicieli instytucji 
finansuj�cych. 
Komisja odbioru powinna: 
-  zbada
 kompletno	
, aktualno	
 i stan dokumentacji powykonawczej i akceptowa
 j�, 
-  dokona
 bezpo	rednich ogl�dzin wszystkich elementów instalacji w celu  sprawdzenia 
   jako	ci robót i zgodno	ci z otrzyman� dokumentacj� i przepisami, 
-  sprawdzi
 funkcjonowanie urz�dze� oraz przeprowadzi
 wyrywkowe pomiary    
   zgodno	ci danych z przedstawionymi dokumentami, 
-  ustali
 warunki i mo�liwo	ci przekazania instalacji do eksploatacji . 
-  sporz�dzi
 protokół z odbioru z podaniem dokładnych stwierdze�, ustale� i wniosków. 
Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyj�cie instalacji  do eksploatacji. 
Z chwil� przej�cia instalacji przez u�ytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, wykonawca wydeleguje  
swoich wykwalifikowanych  przedstawicieli,  aby  przeszkoli
 personel  obsługi. 
Przedstawiciel  wykonawcy  przeszkoli personel w zakresie budowy urz�dze�, ich pracy, 
ustawienia wszystkich elementów sterowania, bezpiecze�stwa i kontroli, przeka�e tak�e wszelkie po-
trzebne informacje niezb�dne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obsługi codziennej instalacji. 
9. PRZEPISY   I   NORMY 
Wszystkie instalacje zostan� wykonane zgodnie z obowi�zuj�cymi w Polsce przepisami i normami oraz 
regułami sztuki budowlanej. 
Urz�dzenia, sposób ich doboru i parametry instalacji b�d� zgodne z mi�dzynarodowymi 
wytycznymi IEC. 
Urz�dzenia b�d� zgodne z przepisami dotycz�cymi zabezpieczenia urz�dze� przed wpływem obcych  
pól elektromagnetycznych i opatrzone zostan� znakiem CE. 
9.1.  Normy 
PN- IEC- 4391+AC:1994 Rozdzielnice i sterownice niskonapi�ciowe. Zestawy bada� 
w pełnym i niepełnym zakresie bada� typu. 
PN- 90/E- 06150.10,30,52 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapi�ciowa. 
PN-87/E- 93100.01÷05 Sprz�t elektroinstalacyjny. 
PN- 89/E- 06157.01÷03 Ł�czniki mechanizmowe niskonapi�ciowe. 
PN- 91/E- 06160.20,21 Bezpieczniki topikowe niskonapi�ciowe. 
PN- 90/E- 93003. Wył�czniki samoczynne do zabezpieczania urz�dze� 
elektrycznych. 
PN- EN 1246-1:2003 Technika 	wietlna. O	wietlenie miejsc pracy. Cz�	
 1: Miejsca pracy wewn�trz 
pomieszcze� 
PN- EN- 60598-1:2001 
PN- EN- 60598-2-2:2001 
PN- EN- 60598-2-5÷8:2001 
Oprawy o	wietleniowe. Wymagania ogólne i badania 
Wymagania szczególne 
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N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. 
PN-IEC- 364-4-481 : 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniaj�ca  bezpiecze�stwo. Dobór 	rodków ochrony w 
zale�no	ci od wpływów zewn�trznych. Wybór 	rodków 
ochrony przeciwpora�eniowej w zale�no	ci od wpływów 
zewn�trznych. 
PN-IEC- 364-703 : 1993 Instalacje elektryczne  w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotycz�ce specjalnych instalacji  lub  lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposa�one w ogrzewacze do sauny. 
PN-IEC- 60050-826: 2000 Mi�dzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
PN-IEC- 60364-1 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
PN-IEC- 60364-3 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk. 
PN-IEC- 60364-4-41 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa. 
PN-IEC- 60364-4-42 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania  cieplnego. 
PN-IEC- 60364-4-43 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla  zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed pr�dem przet��eniowym. 
PN-IEC- 60364-4-45 : 1999 Instalacje    elektryczne   w   obiektach    budowlanych. 
Ochrona    dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed obni�eniem napi�cia. 
PN-IEC- 60364-4-46 : 1999 Instalacje    elektryczne   w   obiektach    budowlanych. 
Ochrona    dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Odł�czanie izolacyjne i ł�czenie. 
PN-IEC- 60364-4-47 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpiecze�stwa. Zastosowanie 	rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. Po-
stanowienia ogólne. �rodki ochrony przed pora�eniem pr�dem 
elektrycznym. 
PN-IEC- 60364-4-442 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Ochrona  dla zapew-
nienia bezpiecze�stwa. Ochrona przed przepi�ciami. Ochrona 
instalacji niskiego napi�cia  przed  przej	ciowymi  przepi�ciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w 
sieciach wysokiego napi�cia. 
PN-IEC- 60364-4-443 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepi�-
ciami. Ochrona przed przepi�ciami atmosferycznymi lub ł�czeniowymi. 
PN-IEC- 60364-4-444 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przed przepi�-
ciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)  
w instalacjach obiektów budowlanych. 
PN-IEC- 60364-4-473 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Stosowanie 	rodków ochrony zapewniaj�cych bezpiecze�stwo. �rodki ochrony przed 
pr�dem przet��eniowym. 
PN-IEC- 60364-4-482 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Dobór 	rodków ochrony w zale�no	ci od wpływów zewn�trznych. Ochrona przeciwpo-
�arowa. 
PN-IEC- 60364-5-51 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Dobór  i monta� wypo-
sa�enia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 
PN-IEC- 60364-5-52 : 2002 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Dobór  i monta� wypo-
sa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-IEC- 60364-5-53 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Dobór  i monta� wypo-
sa�enia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza  i sterownicza 
PN-IEC- 60364-5-54 : 1999 Instalacje      elektryczne    w    obiektach      budowlanych.      Dobór i mon-
ta�  wyposa�enia elektrycznego.  Uziemienia i  przewody ochronne. 
PN-IEC- 60364-5-56 : 1999 Instalacje    elektryczne    w    obiektach      budowlanych.      Dobór i monta�  
wyposa�enia elektrycznego. Instalacje bezpiecze�stwa. 
PN-IEC- 60364-5-523 : 2001 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Dobór i monta� wypo-
sa�enia   elektrycznego.   Obci��alno	
 pr�dowa długotrwała przewodów. 
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PN-IEC- 60364-5-537 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Dobór i monta� wypo-
sa�enia elektrycznego. Aparatura   rozdzielcza i sterownicza. Urz�dzenia do odł�czania izolacyjnego i 
ł�czenia 
PN-IEC- 60364-5-548 : 1999 Instalacje  elektryczne  w  obiektach   budowlanych.   Dobór  i monta� wy-
posa�enia   elektrycznego.  Układy uziemiaj�ce i poł�czenia wyrównawcze instalacji informatycznych. 
PN-IEC- 60364-6-61 : 2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdza-
nie odbiorcze. 
PN-IEC- 60364-7-701 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia 
wyposa�one w wann� lub/i basen natryskowy. 
PN-IEC- 60364-7-702 : 1999 popr. Ap1:2002 
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotycz�ce  specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC- 60364-7-704 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce  
specjalnych instalacji lub lokalizacji.  Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki. 
PN-IEC- 60364-7-706 : 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodz�cymi. 
PN-IEC- 60364-7-707 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotycz�ce 
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania 
dotycz�ce uziemie� instalacji przetwarzania danych. 
PN-91/E-05010 Zakresy napi�ciowe instalacji elektrycznych w obiektach 
budowlanych. 
PN-E-05033: 1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych.  Dobór i monta� 
wyposa�enia elektrycznego. Oprzewodowanie. 
PN-EN 50310 : 2002 Stosowanie poł�cze� wyrównawczych i uziemiaj�cych w 
budynkach z zainstalowanym sprz�tem informatycznym. 
PN-IEC- 61024-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
PN-IEC- 61024-1-1 : 2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
Wybór poziomów ochrony dla urz�dze� piorunochronnych 
PN-IEC- 61024-1-2 : 2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne 
Przewodnik B. Projektowanie ,monta�, konserwacja i sprawdzania urz�dze� piorunochronnych. 
PN-IEC- 61312-1 : 2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Zasady ogólne. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 
PN-86/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona. 
PN-86/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna. 
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpiecze�stwa. Ewakuacja. 
10.2.  Inne dokumenty 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim po-
winny odpowiada
 budynki i ich usytuowanie wraz z pó�niejszymi zmianami (Du z 2004 poz 1138) 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki z 25.09.2000 r.w sprawie szczegółowych warunków przył�czenia 
podmiotów do sieci elektroenergetycznych, obrotu energi� elektryczn�, 	wiadczenia usług przesyłowych, 
ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jako	ciowych obsługi odbiorców. (Dz. U. Nr 85, 
poz. 957)  
Rozporz�dzenie Ministra Spraw Wewn�trznych I Administracji z 16 07.1999 w sprawie warunków tech-
nicznych u�ytkowania budynków mieszkalnych ( Dz.U. z 1999r nr 74 poz.836), 
Rozporz�dzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lutego 2004r. w sprawie wy-
maga� metrologicznych, którym powinny odpowiada
 liczniki energii elektrycznej czynnej pr�du prze-
miennego, klasy dokładno	ci 0,2; 0,5; 1 i 2 
Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprz�tu i urz�dze�. 
 


