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WSTĘP 

1. ZAGADNIENIA OGÓLNE  
  
1.1. WPROWADZENIE 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  określa wymagania w zakresie: 

-         właściwości materiałów; 
-         sposobu i jakości wykonania robót; 
-         oceny prawidłowości wykonania robót oraz próby sprawdzenia i odbioru robót. 

  
1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót opracowano na podstawie: 

-         projektu budowlano - wykonawczego; 
-         przedmiaru robót; 
-         wizji w terenie. 

  
1.3. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE REALIZACJI ROBÓT 
Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno – 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. Szczególną 
uwagę naleŜy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpoŜarowej, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, ochrony środowiska, ochrony zdrowia.  
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących 
przepisów oraz spełnienia ewentualnych późniejszych, w trakcie budowy, wymogów wynikających z 
obowiązującego stanu prawnego. 

1.4. WYMAGANIA OGÓLNE WYNIKAJĄCE Z PRAWA BUDOWLANEGO 

Wykonywanie robót budowlanych zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego naleŜy do 
obowiązków Wykonawcy. Zamawiający zapewnia na budowie jedynie nadzór inwestorski. Do 
obowiązków Wykonawcy w tym zakresie, naleŜy w szczególności: 

-         zatrudnienie kierownika budowy i kierowników robót w wymaganych specjalnościach, 

1.5. DOKUMENTACJA TECHNICZNA 

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Zamawiającego, przed  jej przekazaniem na budowę 
powinna  być sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem moŜliwości technicznych 
realizacji zgodnie z przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiałów, urządzeń i rozwiązań 
konstrukcyjnych. Zamawiający dysponuje dokumentacją techniczną opracowaną w następującym 
zakresie: 

Projekt budowlany wielobranŜowy  z planem zagospodarowania:                           

• architektura + konstrukcja                                           
• instalacje sanitarne wewnętrzne                                               
• instalacje elektryczne wewnętrzne     
• instalacje sieci komputerowej i telefonicznej                                        
• przedmiar robót zbiorczy                                                         
• przedmiar robót budowlanych                                                  
• przedmiar robót  sanitarnych                                        
• przedmiar robót elektrycznych  
• przedmiar robót sieci komputerowej i telefonicznej                                              
• specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
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1.6. ZMIANY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH I MATERIAŁOWYCH 

Wszelkie zmiany i odstępstwa od ww. dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniŜenia 
wartości funkcjonalnych i uŜytkowych obiektów, a zmiany dotyczące zmiany projektowanych 
rozwiązań materiałowych i urządzeń nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej i 
zwiększenia kosztów eksploatacji. Wprowadzenie zmiany do ww. dokumentacji jest moŜliwe 
wyłącznie przed złoŜeniem oferty, po zaakceptowaniu proponowanej zmiany przez Zamawiającego w 
formie odpowiedzi na zapytanie ofertowe. Wniosek – zapytanie ofertowe Wykonawca powinien 
złoŜyć do Zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert (zapytań do SIWZ). Wniosek w 
tej sprawie powinien zawierać precyzyjnie opisane proponowane rozwiązanie zamienne oraz 
porównanie parametrów technicznych z rozwiązaniem zawartym w dokumentacji technicznej. JeŜeli 
jest to moŜliwe do wniosku naleŜy dołączyć próbkę proponowanego materiału. Do wniosku naleŜy 
koniecznie dołączyć dokument potwierdzający, Ŝe wyrób jest dopuszczony do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 
W trakcie realizacji robót Zamawiający nie dopuszcza wprowadzania zmian poza następującymi 
przypadkami: 

-         wyrób został wycofany z obrotu i stosowania w budownictwie, 

-         producent lub dystrybutor wyrobu stosuje praktyki monopolistyczne, 

- zaprojektowane rozwiązanie materiałowe posiada istotne wady (w tym przypadku 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wprowadzenia rozwiązania zamiennego bez skutków 
finansowych). 

Decyzje o wprowadzonych zmianach powinny być kaŜdorazowo potwierdzone pismem inspektora 
nadzoru, a w przypadkach uznanych przez niego za konieczne, równieŜ potwierdzone przez 
projektanta.  

  
Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót znaki towarowe, nazwy 
producentów i dystrybutorów zostały wskazane w celu właściwego (precyzyjnego) opisania 
przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równowaŜnych. NaleŜy 
stosować wyroby określone w niniejszej specyfikacji lub równowaŜne [Art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 
10.08.1994 r. o zamówieniach publicznych].  
Warunki zaakceptowania przez Zamawiającego wyrobu jako równowaŜny zostały opisane w dalszej 
części niniejszej specyfikacji. 
 
1.7. Dokumentacja projektowa, przepisy, Polskie Normy i inne wymagania 
 Obiekt ma spełniać wymagania określone w: 

a)          dokumentacji technicznej, 

b)          przepisach techniczno – budowlanych (wg Art. 7, pkt. 1 Prawa Budowlanego), 

c)          Polskich Normach, szczególnie w normach wprowadzonych do obowiązkowego 
stosowania (Rozporządzenie MSWiA z dnia 4.03.1999 r. w sprawie wprowadzenia 
stosowania niektórych Polskich Norm). 

d)          aprobatach technicznych i innych dokumentach normujących wprowadzenie wyrobów do 
obrotu i stosowania w budownictwie. 
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1.8. ZAKRES PRAC, KTÓRE OBEJMUJĄ POSZCZEGÓLNE POZYCJE PRZEDMIARU 

Przedmiary robót zostały opracowane na podstawie katalogów nakładów rzeczowych powszechnie 
stosowanych przy kosztorysowaniu robót budowlanych i instalacyjnych. Wszystkie pozycje 
przedmiarowe oprócz zakresu prac opisanego w danej pozycji obejmują nakłady i czynności 
towarzyszące opisane w załoŜeniach ogólnych i załoŜeniach szczegółowych dotyczących 
odpowiednich rozdziałów. Opisane w tych załoŜeniach warunki techniczne wykonania robót, 
załoŜenia kalkulacyjne, zasady przedmiarowania i zakres robót są ściśle związane z określoną pozycją 
przedmiaru. 

1.9. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.9.1. Podstawa odbioru robót budowlanych. 

Podstawę odbioru robót budowlanych będą stanowiły następujące dokumenty: 

1) umowa z załącznikami: 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, 

- harmonogram rzeczowo – finansowy, 

- formularz cenowy, 

- przedmiary robót (ślepe kosztorysy), 

- kosztorys ofertowy, 

- odpowiedzi na zapytanie oferentów itp. 

2) wymagane odrębnymi przepisami protokoły pomiarów, prób i sprawdzeń, 

3) projekt budowlany, 

4) przepisy techniczno – budowlane i Polskie Normy, 

5) pisemne uzgodnienia  pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w trakcie realizacji robót. 

 

1.9.2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności. 

W przypadku stwierdzenia wad lub niezgodności wykonania robót i zastosowanych materiałów z 
dokumentami wymiennymi w pkt. 1.5.(podstawa odbioru robót budowlanych) jako podstawową 
zasadę przyjmuje się doprowadzenie wykonanego elementu lub obiektu do stanu zgodności z 
wymaganiem. JeŜeli wady nie są istotne, nie obniŜają wartości uŜytkowej i nie zwiększają kosztów 
eksploatacji obiektu moŜliwe jest dokonanie odbioru elementu na następujących warunkach: 

-         ocena jakości za element lub obiekt zostanie obniŜona co najmniej o 1, 
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-         wynagrodzenie za wykonanie elementu lub obiektu zostanie obniŜone o 10% 

-         okres gwarancji na przedmiotowy element i elementy lub obiekty bezpośrednio związane z 
tym elementem zostanie wydłuŜony o 3 lata, 

-         zostanie wniesione zabezpieczenie właściwego wykonania robót w kwocie równej 10% 
wartości elementów lub obiektów, na które został wydłuŜony okres gwarancji,  

  
1.9.3. Potwierdzenie odbioru wykonanych elementów lub obiektów. 
Z odbioru elementów robót lub obiektu komisja sporządza protokół, który po zatwierdzeniu przez 
zamawiającego stanowi podstawę do rozliczenia robót. 

W składzie komisji zawsze występuje właściwy Inspektor nadzoru inwestorskiego, kierownik 
budowy  oraz właściwy kierownik robót. 

  

BRANśA BUDOWLANA  

2. ROBOTY MUROWE I  ZAMUROWANIA  

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót murowych 
związanych z adaptacją budynku. W rozdziale opisano wymagania dotyczące następujących robót i 
elementów budynku: 

-         zamurowania 

2.1. ZAMUROWANIA  

2.1.1. WSTĘP 

Element obejmuje wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
wykonaniem  robót murarskich związanych z zamurowaniami i uzupełnieniami ścian 

2.1.2. MATERIAŁY - WYMAGANIA 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania ścian muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania robót opisanych w niniejszym elemencie powinny 
spełniać niŜej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

a)      Cegły zewnętrzne  gr . 44 P+W wytrzymałości 10 MPa o wsp. k  = 0,31 W/m2K 

b)      Pustaki U220 

c)      Pustaki K3 

d)      Zaprawa cementowo-wapienna marki M-5, stosować odpowiedni cement, wapno 
hydratyzowane, kruszywo, wodę i dodatki uplastyczniające, proporcje składników ustalić 
laboratoryjnie. 

e)      Papa termozgrzewalna podkładowa. 
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2.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT 

Projektowane  zamurowania  naleŜy murować na  podkładzie betonowym .Wszystkie ścianki naleŜy 
murować na izolacji przeciwwilgociowej wykonanej z papy termozgrzewalnej. 

PodłoŜe  naleŜy idealnie wypoziomować . Murowanie rozpoczyna się naroŜy , cegły układamy na 
cienką poziomą zaprawę . Spoiny w murach  powinny spełniać następujące wymagania: 

a)      grubość spoin poziomych ± 3 mm 

b)      przy zewnętrznych licach, na głębokość 5-10 mm spoiny nie powinny być wypełnione zaprawą 
(murowanie na tzw. puste spoiny). 

2.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót obejmuje: 

odbiór materiałów, 

odbiory częściowe i międzyfazowe, 

odbiór końcowy elementu. 

2.1.4.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów: odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie 
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1)   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

2)   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

3)   certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić naleŜy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

2.1.4.2. Odbiory częściowe i międzyfazowe. 

Odbiór częściowy i międzyfazowy obejmuje sprawdzenie zachowania technologii wykonania robót 
murowych. Ponadto naleŜy sprawdzić zachowanie projektowanych wymiarów, pionu i poziomu oraz 
wytrzymałości uŜytej zaprawy. Największe dopuszczalne odchyłki wykonanych ścianek działowych 
nie mogą przekraczać wartości określonych w poniŜszej tabeli: 
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Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki 

[mm] 
1 Zwichrowania i skrzywienia murów: 

- na długości 1 m 

- na całej powierzchni ściany pomieszczenia 

  

6 

20 
2 Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 

- na wysokości 1 m 

- na wysokości 1 kondygnacji  

- na całej wysokości ściany 

  

6 

10 

30 
3 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 

kaŜdej warstwy muru: 

- na długości 1 m 

- na całej długości muru 

  

2 

30 

4 Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni 
ostatniej warstwy muru pod stropem: 

- na długości 1 m 

- na całej długości ściany 

  

  

2 

20 
5 Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kątu 

przewidzianego w projekcie: 

- na długości 1 m 

- na całej długości ściany 

  

  

6 

- 
6 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy  dla 

otworów o wymiarach do 100 cm: 

- szerokość 

- wysokość 

  

  

+6, -3 

+15, -10 
7 Odchylenia wymiarów otworów w świetle ościeŜy  dla 

otworów o wymiarach powyŜej 100 cm: 

- szerokość 

- wysokość 

  

  

+10, -5 

+15, -10 
Odbioru naleŜy dokonać przez pomiary, sprawdzenia i oględziny. 
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Markę zaprawy naleŜy ustalić laboratoryjnie, przez poddanie badaniom 3 próbek wykonanych w 
trakcie murowania i pozostawionych na czas dojrzewania w miejscu murowanych ścian. 

2.1.4.3. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy obejmuje: 

a)      sprawdzenie zapisów w dzienniku budowy i zrealizowania zawartych tam zaleceń, 

b)      sprawdzenie odbioru materiałów, 

c)      sprawdzenie odbiorów częściowych i międzyfazowych, 

d)      sprawdzenie zgodności wykonania robót z projektem budowlanym i dokumentacją techniczną, 

e)      sprawdzenie prawidłowości i jakości wykonanych robót wg wymagań opisanych powyŜej, 

f)        sporządzenie protokołu odbioru elementu z oceną jakości. 

2.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

1.    PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2.    PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych 
betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

3.    BN-84/6746-01 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i 
płytki. 

4.    PN-88/B-30000 Cement portlandzki. 

5.    PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 

6.    PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

7.    PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

8.    PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe. 

2.1.6.      WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

2. 2. IZOLACJE  PRZECIWW ILGOCIOWE  

2.2.1. WSTĘP 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru izolacji  
przeciwwilgociowej; poziomej w pomieszczeniach mokrych. 
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2.2.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania izolacji muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania izolacji: 

2.2.3. IZOLACJA POZIOMA POSADZEK   

a)      Folią izolacyjną PCV gr. 0,2 mm 

2.2.3.1 TECHNOLOGIA  I  OGÓLNE  WYMAGANIA  WYKONANIA  IZOLACJI  

            PRZECIWIWGOCIOWYCH 

2.2.3.2. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA Z FOLII:  

Na podłoŜu, które musi być równe, czyste i gładkie naleŜy ułoŜyć izolację przeciwwilgociową z 
jednej warstwy folii polietylenowej grubości 0,2 mm. Folię naleŜy wywinąć na ścianę na wysokość co 
najmniej 15 cm. Styk ścian z podłoŜem musi posiadać fasetę (zaokrąglenie) wykonane np. z zaprawy 
klejowej lub cementowej. Styki folii naleŜy zgrzewać mijankowo, z przesunięciem linii łączenia co 
najmniej o 30 cm. Izolację z folii naleŜy wykonywać bezpośrednio przed wykonaniem kolejnych 
warstw podłogowych. Po dokonaniu odbioru uzgodnionej części izolacji z folii naleŜy bezpośrednio 
przystąpić do wykonywania kolejnych warstw podłogowych. Na ułoŜonej folii roboty prowadzić 
bardzo starannie, aby nie dopuścić do uszkodzenia izolacji. NaleŜy stosować róŜne moŜliwe 
zabezpieczenia izolacji przed uszkodzeniem np. płyty pilśniowe miękkie, stare wykładziny PCV itp. 
Wykonana izolacja ma przede wszystkim spełniać warunek ciągłości.   

1)      Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:   

a)      Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający 
budowlę lub jej część od wody lub pary wodnej. 

b)     Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich 
powierzchnia powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

c)      Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod 
względem materiałowym oraz róŜnej klasy odporności. 

d)     Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i 
elementów konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie 
wody między tymi przewodami lub elementami i izolacją. 

e)      Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umoŜliwiających 
prawidłową realizację. Temperatura otoczenia nie moŜe być niŜsza niŜ: 50C - dla izolacji z 
materiałów bitumicznych przy stosowaniu lepiku na gorąco, 

f)       Podczas robót izolacyjnych naleŜy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz moŜliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

2)      Podkład (podłoŜe) pod izolacje: 

Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania: 
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a)      Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciąŜenia. 

b)      Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, czysta, 
odtłuszczona i odpylona. 

2.2.3.3.  ODBIÓR ROBÓT 

1)      Odbiór materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

a)      certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b)      certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić naleŜy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

2)      Odbiór izolacji przeciwwilgociowych  

3)      Odbiory międzyfazowe  

(częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): odbiór między fazowy powinien 
obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów izolacji w zaleŜności od jej 
rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć 
wszystkich elementów izolacji w zaleŜności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien 
obejmować: 

a)       sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 

b)       sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z 
podkładem (dokonać próby wodnej), 

c)        sprawdzenie dokładności obrobienia naroŜy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp, 

d)       sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych, 

e)       sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia, 

4)      Odbiór końcowy  

Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 
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a)       sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 
naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów 
międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

b)       sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

c)        sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

d)       sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 
kaŜdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

2.2.3.4. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

a)          BN-80/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókna szklanego. 

b)          PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 

3.2.3.5  WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

  
3. TYNKI, OKŁADZINY ŚCIAN  ,SCIANKI GIPSOWE  
  
3.1. TYNKI I OKŁADZINY ŚCIAN  
  
3.1.1.  WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonanie tynków wewnętrznych i okładzin – licowanie ścian płytkami ceramicznymi 
w pomieszczeniach mokrych (sanitarnych) w remontowanym obiekcie.  

3.1.2.  MATERIAŁY 

1)        Płytki ścienne 

a)      płytki ceramiczne ścienne – typowa glazura o wymiarach 15 x 15 cm lub 20 x 20 cm, 
powierzchnia gładka, wodoszczelna, płytki o równych bokach, średniej klasy, do 
stosowania w pomieszczeniach mokrych 

b)      zaprawa klejowa do glazury, wodoodporna i mrozoodporna, nietoksyczna 

c)      zaprawa wyrównująca do wyrównywania powierzchni  ścian przed połoŜeniem płytek 
ceramicznych, 
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d)      listwy wykończeniowe do zabezpieczenia naroŜników z PCV – „flizówki”. 

  

2)          Tynk cementowo – wapienny kategorii III. 

a)      tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwykłym 
cementowo – wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk 
kategorii III – dwuwarstwowy, zatarty na gładko (obrzutka, narzut) o grubości do 18 mm 
na istniejącym podłoŜu, marka zaprawy na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę, 
stosowany w miejscach gdzie ściany nie są pokryte glazurą (powyŜej glazury) oraz na 
sufity. 

3)          Tynk cementowo – wapienny kategorii II. 

a)     tynk wewnętrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwykły cementowo – wapienny, 
mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii II – 
dwuwarstwowy, zatarty na ostro (obrzutka, narzut) na istniejącym podłoŜu, marka zaprawy 
na narzut powinna być niŜsza niŜ na obrzutkę, stosowany pod glazurę. 

3.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1)          Tynki cementowo – wapienne.  
  

We wszystkich pomieszczeniach, w których konieczne jest wykonanie uzupełnień tynku  wykonać 
tynki wewnętrzne gładkie cementowo – wapienne kategorii III tradycyjne, dwuwarstwowe, gładkie, 
natomiast pod uzupełnienia okładziny ściennej tynki kategorii II zatarte na ostro. Przed 
przystąpieniem do wykonywania tynków naleŜy skuć wszystkie zniszczone tynki, w miejscach 
zawilgoconych ściany osuszyć, ubytki ścian i sufitów uzupełnić, wyrównać podłoŜe i na 
przygotowanym podłoŜu moŜna przystąpić do robót tynkarskich. Tynki moŜna wykonywać poprzez 
nanoszenie na podłoŜe zaprawy tynkarskiej ręcznie lub mechanicznie. Tynki dwuwarstwowe 
przygotowujemy w ten sposób, Ŝe wykonujemy warstwę dolną obrzutkę mającą na celu stworzenie 
przyczepności tynku do podłoŜa. Rodzaj obrzutki zaleŜy od rodzaju podłoŜa, a marka zaprawy na 
obrzutkę powinna być wyŜsza niŜ narzut. Na warstwie obrzutki wykonujemy narzut wierzchni po 
związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem. Na narzut naleŜy stosować zaprawę 
cementowo – wapienną. Narzut powinien być wyrównany i zatarty na gładko. Gładką fakturę tynków 
uzyskujemy przez zatarcie powierzchni świeŜego tynku twardą packą i usunięcie nadmiaru spoiwa za 
pomocą pędzla. Przy wykonywaniu tynków naleŜy zwrócić szczególną uwagę na dokładną recepturę 
zaprawy i kaŜdorazowo sprawdzać partię składników do zaprawy, szczególnie ich wilgotność.  
 
2) Glazura.  

W pomieszczeniu  sanitarnym na ścianach do wysokości 2,10 m. od powierzchni podłogi wykonać 
glazurę – uzupełnić ewentualne braki i ubytki wynikłe w trakcie robót adaptacyjnych. Płytki 
ceramiczne przykleić do ścian za pomocą zaprawy klejącej do glazury, po uprzednim wyrównaniu 
powierzchni ścian zaprawą wyrównującą stosowaną do wyrównywania ścian przed połoŜeniem płytek 
ceramicznych i zabezpieczeniu tynków płynną folią uszczelniającą.  Przy obecnej wysokiej jakości i 
szerokiej gamie kolorystycznej glazury wykonanie zabezpieczenia ścian glazurą w pomieszczeniach 
mokrych jest  stosunkowo łatwe, wymagana więc będzie wysoka jakość wykonania prac. Spoiny 
naleŜy wypełnić zaprawą do fugowania w kolorze istniejącej fugi. NaroŜniki otworów zabezpieczyć 
za pomocą listew wykończeniowych z tworzyw sztucznych lub aluminium tzw. „flizówek” w kolorze 
listew istniejących.  



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 14 

3.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
 
1)          Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia.  

2)          Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
  

Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

a)   sprawdzenie przygotowania podłoŜa ścian w tym: czystości, gładkości, wytrzymałości, 
równości i stanu zawilgocenia przed wykonaniem tynków, 

b)   sprawdzenie odchylenia wykonanych powierzchni tynków od płaszczyzny i odchylenia 
krawędzi od linii prostej,  
-     dla tynku kategorii III nie większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej 

długości łaty kontrolnej 2 metrowej, 
-     dla tynku kategorii II nie większe niŜ 4 mm na długości łaty kontrolnej 2 m, 

c)   sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego: 
d)   dla tynku kategorii III nie większe niŜ 2 mm na 1 m i nie więcej niŜ 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości  oraz nie więcej niŜ 6 mm powyŜej 3,5 m wysokości, 
e)   dla tynku kategorii II nie większe niŜ 3 mm na 1 m, 

3)     Sprawdzenie odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego 
a)  dla tynku kategorii III nie większe niŜ 3 mm na 1 m i nie więcej niŜ 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.), 
b)   dla tynku kategorii II nie większe niŜ 4 mm na 1 m i ogółem nie więcej niŜ 10 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi, 
c)   sprawdzenie wykonania grubości warstw, barwy, jakości, gładkości, przyczepności,  itp., 
d)   sprawdzenie przygotowania podłoŜa pod płytki ceramiczne, 

4)     Sprawdzenie wykonania gotowej glazury w tym,: prawidłowości przylegania płytek do 
podkładu, prawidłowości przebiegu spoin, prawidłowości ukształtowania powierzchni, wizualna 
ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, jednolitości barwy płytek i spoin, 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

5)          Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót tynkarskich i wykonania glazury obejmuje: 

a)   sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

b)   sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

c)   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 
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d)   sprawdzenia prawidłowości wykonania podkładów i warstw technologicznych naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

e)   sprawdzenia prawidłowości wykonania tynków i glazury naleŜy dokonać po uzyskaniu przez 
fasadę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych. 

  
3.1.5.      WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

3.2 SCIANKI GIPSOWE DZIAŁOWE 
  
3.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych. 
  
3.2.2.  MATERIAŁY 

1)     Płyty kartonowo-gipsowe  

dają moŜliwość szybkiego i łatwego montaŜu ścian, ścian działowych, sufitów o dowolnie 
wybranym kształcie. Płyty tworzą przyjemny i zdrowy mikroklimat.  

Rodzaj płyty grubość (mm) długość (mm) szerokość (mm) 
Płyty renowacyjne 6,5 2600 1200 
Płyty standardowe (zwykłe) GKB 9,5/12,5/15 2000-3000 1200 
Płyty wodoodporne GKB 12,5 2600-3000 1200 
Płyty ognioochronne GKF 12,5/15 2600-3000 1200 
Płyty wodo-ognioochronne GKFI 12,5 2600 1200 

Płyty sufitowe  

płyty sufitowe GKB  
wymiary:  

600 x 600 lub 1200 mm 
grubość: 12,5/15 mm 

 Akcesoria do budowy  ścianek 

Elementy konstrukcji sufitu; gipsy, kleje, wkręty, elementy mocujące, naroŜniki, taśmy profile 
metalowe do konstrukcji podwieszonej. 
Profile konstrukcyjne tworzące ruszt podwieszony wykonane są z blachy ocynkowanej grubości 0,6 
mm, w skład konstrukcji wchodzą: profile główne, przyścienne, poprzeczne, oraz łączniki, . 

 3.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1)    Ścianki działowe 

Technologia wykonania zaleŜna jest od wykonawcy – producenta systemu montaŜu   ścianek 
działowych 
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Konstrukcję nośną płyt stanowią nośne profile stalowe  na których ułoŜone są płyty gipsowo – 
kartonowe.  
  
3.2.4. ODBIÓR ROBÓT 
1)    Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami systemu zastosowanego  oraz odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie. 

  
2)      Odbiory  ścianek działowych 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

a)          sprawdzenie wymagań technologicznych systemowych, 
b)          sprawdzenie zgodności przygotowania rusztu stalowego jako konstrukcji nośnej płyt    

g-k z przyjętym systemem montaŜu, 
c)          sprawdzenie ułoŜenia płyt g-k, 
d)          sprawdzenie odchylenia powierzchni poziomych i pionowych sufitu, 
e)          sprawdzenie dokładności zabudowania instalacji oraz moŜliwości dostępu w 

przypadku awarii instalacji,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

  
3.2.5.      WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

4. PODŁOśA I POSADZKI  

 Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych i 
posadzkowych .  

4.1. POSADZKA KLATKI SCHODWEJ 

4.1.1. WSTĘP 

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłogi spoczników i stopni klatek 
schodowych. Posadzki spoczników naleŜy wykonać z płytek gresowych antypoślizgowych 
układanych na zaprawie klejowej.  

Posadzkę stopni schodowych naleŜy wykonać z płytek ceramicznych częściowo ryflowanych 
układanych na zaprawie klejowej. Podstopnice i cokoliki naleŜy wykonać z płytek gresowych. 

4.1.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
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oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i 
klejenia mają spełniać niŜej określone wymagania techniczne i estetyczne: 

a)     płytki gresowe: o wymiarach 30 x 30 cm, w kolorze uzgodnionym z inwestorem; płytki 
muszą spełniać następujące wymagania: nasiąkliwość £ 3%; wytrzymałość na zginanie 
³270 MPa; twardość powierzchni (w skali Mohsa) ³5; mrozoodporne; odporne na działanie 
chemikaliów domowych oraz kwasów i zasad. 

b)     płytki ceramiczne na nastopnice schodów: płytki ceramiczne o długości 30 cm i szerokości 
co najmniej 10 cm; płytki z ryflowanymi rowkami (co najmniej 4) przy jednym końcu; 
kolor uzgodniony z Inwestorem; płytki muszą spełniać następujące wymagania: 
nasiąkliwość £ 3%; wytrzymałość na zginanie ³270 MPa; twardość powierzchni (w skali 
Mohsa) ³5; mrozoodporne; odporne na działanie chemikaliów domowych oraz kwasów i 
zasad. 

c)     zaprawa klejowa: zaprawa klejowa s, mrozoodporna, przyczepność min. 0,5 MPa, odporna 
na temperaturę od -200C do +600C.  

d)     zaprawa do fugowania: odporna na temperaturę od -200C do +1000C, odporna na kwasy, 
zasady, oleje i rozpuszczalniki.  

e)     listwy wykończające  

f)     systemowe listwy mosięŜne na progi i miejsca zmiany rodzaju posadzki. 

4.1.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 

1)         Spoczniki. 

Warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoŜe pod posadzkę musi być równa, 
mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoŜa naleŜy zlikwidować przez 
nałoŜenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć i wyrównać w podobny 
sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać 
prześwitów większych niŜ  5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie 
powinno przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia 

Posadzkę naleŜy wykonać z płytek gresowych 30 x 30 cm układane na zaprawie klejowej. Spoiny 
między płytkami o szerokości 4,5 mm naleŜy wypełnić zaprawą do fugowania. Po obwodzie posadzki, 
na ścianach naleŜy wykonać cokolik o wysokości 10 cm z płytek tego samego rodzaju jak na 
posadzce. Posadzkę naleŜy wykonać z prostym wzorem ułoŜenia. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niŜ  2 mm, a 
odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno przekraczać 0,1% i 5 mm na 
całej długości oraz 2 mm na  szerokości korytarza. 

Na ścianach, na styku z posadzką spoczników naleŜy wykonać cokolik. Cokolik naleŜy wykonać z 
płytek gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem naleŜy stosować listwę wykończeniową z 
tworzywa sztucznego lub aluminium. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) 
naleŜy zabezpieczyć odpowiednimi, metalowymi profilami.  

2)         Stopnie schodów (biegi). 

 Warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoŜe pod posadzkę musi być równa, 
mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoŜa naleŜy zlikwidować przez 
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nałoŜenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a występy skuć i wyrównać w podobny 
sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy sprawdzaniu łatą o długości 2 m (cała szerokość schodów) nie 
powinno wykazywać prześwitów większych niŜ  5 mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego 
nachylenia nie powinno przekraczać 0,2%. 

Posadzkę naleŜy wykonać z płytek ceramicznych na nastopnice schodów. Płytki ceramiczne powinny 
być  o długości 30 cm i szerokości co najmniej 10 cm. Płytki koniecznie muszą mieć  ryflowane rowki 
(co najmniej 4) przy jednym końcu. Kolor płytek uzgodnione z  inwestorem. Płytki naleŜy układać na 
zaprawie klejowej  Spoiny między płytkami o szerokości 3 mm naleŜy wypełnić zaprawą do 
fugowania. Podstopnice naleŜy obłoŜyć płytkamni gresowymi, podłogowymi. Na ścianach, na styku z 
posadzką schodów naleŜy wykonać cokolik o wysokości 10 cm. Cokolik naleŜy wykonać z płytek 
gresowych, posadzkowych, ciętych. Nad cokolikiem naleŜy stosować listwę wykończeniową z 
tworzywa sztucznego. Wszystkie połączenia z innymi rodzajami posadzki (progi) naleŜy zabezpieczyć 
odpowiednimi, metalowymi profilami.  

4.1.4. ODBIÓR ROBÓT 

1)         Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę.  
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

a)      certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b)      certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 
bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 
opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 
sposób stosowania. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na termin przydatności. Sprawdzić naleŜy typ, 
klasę, markę itp. dostarczonego materiału.  

2)         Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części posadzek i dotyczyć wszystkich 
elementów posadzki w zaleŜności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 

a)   sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoŜa, 

b)  sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa (młotkiem Schmita lub innymi dostępnymi i 
wiarygodnymi przyrządami), sprawdzenia wytrzymałości podkładu naleŜy dokonać co 
najmniej w 1 miejscu, na kaŜdym biegu i spoczniku). 

c)   sprawdzenie równości podłoŜa przez przykładanie w dowolnych miejscach i kierunkach łaty 
o długości 2m, 

d)   sprawdzenie odchyleń od płaszczyzny poziomej lub określonej wyznaczonym spadkiem za 
pomocą dwumetrowej łaty i poziomicy, 
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e)   sprawdzenie prawidłowości osadzenia w podkładzie róŜnych elementów (płaskowników lub 
kątowników itp.), badanie naleŜy przeprowadzić przez oględziny, 

f)    sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych: 

-    temperaturę powietrza (termometrem umieszczonym 10 cm od podkładu, w miejscu 
najdalej oddalonym od źródła ciepła, 

-     wilgotność powietrza (hygrometrem umieszczonym 10 cm od podkładu), 

-     wilgotność podkładu (aparatem elektrycznym lub karbidowym, pomiaru naleŜy dokonać  
co najmniej po 1 na kaŜdym biegu i spoczniku), 

Wyniki badań temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz wilgotności podkładu powinny być 
udokumentowane poprzez sporządzenie  protokółu. 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót posadzkowych obejmuje: 

a)   sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 
naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych, jakości i prawidłowości uŜytych 
materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

b)   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych), 

c)   sprawdzenie prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych i powinno obejmować: 

-     sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-     sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania naleŜy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

-     sprawdzenie połączenia posadzki z podłoŜem; badania naleŜy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

-    sprawdzenie grubości podkładu lub posadzki monolitycznej naleŜy przeprowadzić na 
podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-   sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-     sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; badania 
naleŜy wykonać przez oględziny, 

-  sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 
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-     sprawdzenia wykończenia posadzki i prawidłowości wykonania cokołów; badania naleŜy 
wykonać przez oględziny, 

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 
kaŜdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 
wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie 
protokołów odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób. 

4.1.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

a)      PN-EN 176 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej, 
nieszkliwione. 

b)      AT-15-2812/97 Zaprawa klejowa Atlas 

4.1.6        WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

4.2. INNE PODŁOGI  (panele podłogowe) 

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót podłogowych z 

 paneli laminowanych  podłogowych 

 4.2.1  WSTĘP 

W podrozdziale opisano wymagania techniczne i warunki odbioru podłóg z paneli laminowanych 

 4.2.2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały uŜyte do wykonania podłóg muszą mieć dokumenty potwierdzające ich 
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, ponadto muszą być właściwie 
oznakowane. Materiały zastosowane do wykonania posadzek i warstw podposadzkowych, izolacji i 
klejenia mają spełniać niŜej określone wymagania techniczne i estetyczne: 
-panele laminowane  są produktami drewnopodobnymi składającymi się z kilku warstw  z dodatkiem 
organicznych związków łączących i utwardzający pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury. 
-naleŜy stosować panele na bazie płyty HDF charakteryzującą duŜą twardością i podwyŜszoną 
gęstością, klasy  
 uŜyteczności paneli kl.33/do pomieszczeń uŜyteczności publicznej/ oraz klasyfikacji ścieralności wg 
normy  
EN13329 , kl. AC5,  odporność na uderzenia IC1 , odporność na Ŝar papierosowy –stopień 4, klasa 
higieny E1 
 kolory do uzgodnienia z inwestorem 

4.2.3. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA. 

1) MontaŜ podłogi z paneli podłogowych  powinien być prowadzony zgodnie ze 
wskazaniami producenta i dostawcy. 
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2) Przygotowanie podłoŜa i montaŜ paneli podłogowych: 
a) warstwa wierzchnia istniejącej posadzki, która stanowi podłoŜe pod posadzkę musi być 

równa, mocna i wystarczająco gładka. Wszystkie pęknięcia i nierówności podłoŜa 
naleŜy zlikwidować przez nałoŜenie warstwy wyrównującej z zaprawy szpachlowej, a 
występy skuć i wyrównać w podobny sposób. Dopuszczalne odchylenie, przy 
sprawdzaniu łatą o długości 2 m nie powinno wykazywać prześwitów większych niŜ  5 
mm, a odchylenie od poziomu lub projektowanego nachylenia nie powinno 
przekraczać 0,2% i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia 

b) montaŜ podłogi z paneli laminowanych powinien odbywać się w temp. 18-22 stopni 
Celsjusza  i wilgotności nie przekraczającej 70%. Zapakowane paczki z panelami 
powinny się aklimatyzować do temperatury otoczenia przez około 48 godzin 

c) ze względów optycznych panele naleŜy montować  wzdłuŜ i równolegle do głównego 
źródła padania światła za pomocą przekładek – klinów zachowywać 8-10 mm dylatację 
od ściany i innych przeszkód, stosować na układane podłoŜe folie paroizolacyjne, 
pianka przekładka do tłumienia dźwięków. Na kaŜde 10 mb paneli stosować profil 
dylatacyjny, łączący  lub zakończeniowy. 

4.2.4. ODBIÓR KOŃCOWY 

Odbiór końcowy robót posadzkowych z paneli laminowanych  obejmuje: 

a)      sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia 
naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów a w odniesieniu do konstrukcji podłogi 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych, jakości i prawidłowości uŜytych 
materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

b)     sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych i 
wilgotnościowych), 

c)      sprawdzenie prawidłowości wykonania podłogi powinno być dokonane po uzyskaniu przez 
posadzkę pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych i powinno obejmować: 

-     sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie naleŜy wykonać przez ocenę wzrokową, 

-     sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badania naleŜy 
przeprowadzić analogicznie jak badania podkładu, 

-     sprawdzenie połączenia podłogi z podłoŜem; badania naleŜy przeprowadzić przez 
oględziny, naciskanie lub opukiwanie, 

-     sprawdzenie grubości podkładu  naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-     sprawdzenie wytrzymałości podłoŜa naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

-     sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce wkładek dylatacyjnych, itp.; 
badania naleŜy wykonać przez oględziny, 

-     sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania 
prostoliniowości naleŜy wykonać za pomocą naciągniętego drutu lub sznurka i pomiaru 
odchyleń z dokładnością do 1 mm, a szerokości spoin za pomocą szczelinomierza lub 
suwmiarki, 
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-     sprawdzenia wykończenia podłogi i prawidłowości wykonania cokołów; badania 
naleŜy wykonać przez oględziny, 

4.2.5. NORMY, PRZEPISY I OPRACOWANIA POMOCNICZE 

(zasadnicze, dotyczące podstawowych materiałów budowlanych) 

      - Instrukcje montaŜu producenta, -EN-13329 

  

4.2.6        WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

  
5. MALOWANIE  
  
5.1. MALOWANIE ŚCIAN W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH 
  
5.1.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich w pomieszczeniach mokrych – sanitarnych. Projekt 
przewiduje malowanie ścian powyŜej glazury oraz sufitów farbami akrylowymi oraz emulsyjnymi. 
  
5.1.2. MATERIAŁ 

5.1.2.1. Farby emulsyjne 

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich 
pomieszczeniach sanitarnych budynku koszarowego, ściany naleŜy pomalować w pastelowych 
kolorach takich samych jak glazura, sufity pomalować kolorem białym. 

A) 

A) np. Farba emulsyjna biała Atlas - silnie kryjąca, wodorozcieńczalna, farba emulsyjna do 
zastosowań wewnątrz 

Zastosowanie Farba emulsyjna ATLAS ARKOL przeznaczona jest do wymalowań powierzchni i 
podłoŜy z betonu, cegły, tynku, kamienia, drewna i materiałów drewnopodobnych, tynków gipsowych 
i płyt gipsowo-kartonowych oraz tapet.      
Właściwości Ze względu na bardzo dobrą przyczepność farba ARKOL moŜe być stosowana do 
malowania pierwotnego i renowacyjnego. Tworzy powłokę matową, bez zmarszczeń i spękań, 
przepuszczalną dla powietrza, odporną na zmywanie wodą i przecieranie na sucho. 

  
Dane techniczne 

Stopień przyczepności (wg PN-80/C-81531) 1 lub 2 
Temperatura podłoŜa od +5°C do +30°C 

Gęstość wyrobu ok. 1,55 g/cm3 

Wyrób posiada Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny nr B-644/96.  
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Wyrób zgodny z PN-C-81914.  

5.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

5.1.3.1. Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach sanitarnych  

Ściany i sufity we wszystkich pomieszczeniach sanitarnych naleŜy pomalować farbami emulsyjnymi 
dwukrotnie, z wyjątkiem ścian w miejscach pokrytych glazurą. Malowanie naleŜy wykonywać po 
całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, 
wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montaŜu, wymianie stolarki itp. Technologia 
wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie wymaga szczegółowego omówienia. 
Na rynku są szeroko dostępne  wszystkie niezbędne proste narzędzia (wałki, pędzle, drabiny itp.),  i 
róŜnego rodzaju farby malarskie, a stosowanie ich jest bardzo proste. W projekcie nie podano 
kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na ścianach 
dostosowanych do koloru glazury, na sufitach zaleca się kolor biały (uzgodnić z uŜytkownikiem). 
Powłoki malarskie będą wykonywane na odnowionych tynkach poddanych wcześniej odbiorowi i 
ocenie ich jakości. Nie zaleca się zatem gruntowania tych powierzchni o ile świadectwo dopuszczenia 
przyjętej do malowania farby nie podaje inaczej. NaleŜy stosować się zawsze do wymagań podanych 
w świadectwie dopuszczenia materiału do stosowania w budownictwie. Powierzchnie powłok nie 
powinny mieć uszkodzeń, nie powinny zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. Barwy powłok 
powinny być jednolite i równomierne, bez smug i plam. Zaleca się stosowanie farb przygotowanych 
przez producenta. Uzyskane powłoki malarskie powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie. Powinny dawać 
aksamitno – matowy wygląd pomalowanej powierzchni.  

 
5.1.4. ODBIÓR ROBÓT 
1)         Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów naleŜy szczególnie zwrócić 
uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

2)         Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu) 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

a)      sprawdzenie przygotowania podłoŜa do malowania, 
b)      sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości 
połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

a)   sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 
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b)   sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

c)   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

d)   sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoŜy i wykonania powłok malarskich naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

e)   badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie 
wcześniej niŜ po 7 dniach od zakończenia prac. 

5.1.5 WARUNKI PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

5.2. MALOWANIE  ŚCIAN  I SUFITÓW 
  
5.2.1. WSTĘP 
W niniejszym punkcie specyfikacji technicznej zawarty jest opis wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem powłok malarskich. W projekcie przewidziano malowanie ścian w tych 
pomieszczeniach farbami emulsyjnymi dwukrotnie oraz akrylowymi. 
5.2.2. MATERIAŁ 

5.2.2.1. Farby emulsyjne 

farby emulsyjne wytworzone na spoiwie polimerowym, do malowania ścian i sufitów we wszystkich 
pomieszczeniach ściany naleŜy pomalować w pastelowych kolorach uzgodnionych z inwestorem. 

B) np. Farba emulsyjna Nobiles farba emulsyjna do zastosowań wewnątrz 

-bezzapachowa,- ekonomiczna, -wydajna ISO 9001 
Norma: WT-558/98 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Farba emulsyjna na bazie polioctanu winylu 
Przeznaczenie Dekoracyjne malowanie podłoŜy budowlanych wewnętrznych 

typu cementowo – wapiennych, betonowych, gipsowych i 
kartonowo - gipsowych 

Kolory Biały 
Efekt dekoracyjny Mat 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik Woda pitna 
Temperatura zapłonu Produkt niepalny 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od 

źródeł ciepła 
Termin waŜności 12 miesięcy 

II. SPOSÓB UśYCIA 
Przygotowanie produktu do 
stosowania 

Farbę dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć wodą 
pitną. 

Metody i parametry nakładania Dodatek Lepkość Średnica Ciśnienie Zalecana 
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rozcieńczalnika 
[%] 

(6mm) 
[sek] 

dyszy 
[mm] 

kPa Ilość 
warstw 

Pędzel, wałek   Forma 
handlowa 

    2÷3 

Warunki malowania Temperatura powyŜej 5°C 
Wysychanie w dobrze 
wentylowanych (wietrzonych) 
pomieszczeniach o temp. pokojowej 

·        nadaje się do manipulacji – 3 h  

·        własności uŜytkowe – 3 h  
Powtórne malowanie 2 h 
Wydajność Ok. 8 m²/ l 
Mycie narzędzi Natychmiast po uŜyciu - obficie wodą, zaschniętą farbę 

rozcieńczalnikiem nitro 
Opakowania 1l; 3l; 5l; 10l; 20l 

  

Warunki malowania Temperatura powyŜej 5°C, pomieszczenia dobrze 
wentylowane (wietrzone) 

Wysychanie w dobrze 
wentylowanych (wietrzonych) 
pomieszczeniach o temp. 
pokojowej 

·        nadaje się do manipulacji – 20 h  

·        własności uŜytkowe – 72 h  

Powtórne malowanie 24 h 
Wydajność Ok. 10 m²/ l 
Mycie narzędzi Nobiles – Rozcieńczalnik do farb i emalii olejnych i 

ftalowych ogólnego stosowania 
Opakowania 0,8 l; 3 l; 5 l; 12 l 

 5.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1)         Malowanie ścian i sufitów  
Malowanie naleŜy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót poprzedzających; tj. 
ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu białego montaŜu, 
wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok malarskich emulsyjnych jest prosta i nie 
wymaga szczegółowego omówienia. Stosowanie farb emulsyjnych wg opisu na opakowaniu farby. W 
projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów na 
ścianach.  
PoniŜej podano przykładowe technologie wykonywania powłok malarskich zalecane przez producenta 
farb emulsyjnych. 
 
5.2. 4. ODBIÓR  ROBÓT: 
1)        Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów naleŜy szczególnie zwrócić 
uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

2)         Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
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Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

a)      sprawdzenie przygotowania podłoŜa (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 
b)      sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości 
połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

a)   sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją 
itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie 
protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

b)   sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

c)   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

d)   sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoŜy i wykonania powłok malarskich naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

e)   badania końcowe powłok malarskich z farb emulsyjnych naleŜy przeprowadzać nie wcześniej niŜ 
po 7 dniach od zakończenia prac, 

f)    badania powłok malarskich olejnych przeprowadzić naleŜy nie wcześniej niŜ po 14 dniach po ich 
zakończeniu. 

  
5.2.5        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

5.3. MALOWANIE ELEMENTÓW STALOWYCH (ślusarsko – kowalskich) 

5.3.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich 
dotyczących elementów stalowych. Punkt ten dotyczy malowania balustrad  
Elementy stalowe  naleŜy malować farbami ftalowymi do metalu, dwukrotnie. 
  
5.3.2. MATERIAŁY 

Farby ftalowe do metalu 
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a)   farba ftalowa gruntująca, zabezpieczająca elementy wewnętrzne i zewnętrzne z metali, o 
zawartości aktywnych substancji antykorozyjnych, bez zawartości ołowiu i chromu, 
nieszkodliwa dla środowiska, istnieje duŜa dostępność na rynku środków gruntujących 
uniwersalnych spełniających te wymagania, 

b)   farba ftalowa zewnętrzna na zagruntowany metal, moŜna zastosować farbę 
chlorokuczukową, farba powinna spełniająca następujące wymagania; dobra przyczepność, 
bez zawartości ołowiu, nieszkodliwa dla środowiska, wysokoelastyczna, odporna chemicznie, 
o dobrym i równomiernym kryciu powierzchni i krawędzi, odporna na uderzenia 

  

Informacja Techniczna CHLOROKAUCZUK - EMALIA   
 

-wydajna,  –szybkoschnąca,  -elastyczna ISO 9001 
Norma: WT-87/90 

Nobiles - Chlorokauczuk - Emalia to doskonały produkt do dekoracyjnego malowania powierzchni 
stalowych i Ŝeliwnych, urządzeń eksploatowanych w warunkach atmosfery przemysłowej, miejskiej i 
wiejskiej. Emalie te mogą być równieŜ stosowane do malowania betonu i tynków. Powłoki emalii 
charakteryzują się równieŜ elastycznością i odpornością na inne czynniki mechaniczne. 

I. CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU 
Typ wyrobu Emalia chlorokauczukowa modyfikowana 
Przeznaczenie Dekoracyjne i ochronne malowanie urządzeń i konstrukcji 

stalowych, Ŝeliwnych, rur kanalizacyjnych i gazowych. 
Kolory Wg karty RAL oraz kolorów obowiązujących w Nobilesie 
Efekt dekoracyjny Połysk 
Gęstość Ok. 1,5 g/cm3 
Rozcieńczalnik Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych 

ogólnego stosowania 
Temperatura zapłonu PowyŜej 21°C 
Atesty, Certyfikaty PZH 
Przechowywanie, Transport Temp. 5÷25°C, miejsca osłonięte przed słońcem i z dala od 

źródeł ciepła 
Termin waŜności 15 miesięcy 

II. SPOSÓB UśYCIA 
Przygotowanie produktu do 
stosowania 

Emalię dobrze wymieszać, w razie potrzeby rozcieńczyć 
Nobiles – Rozcieńczalnikiem do wyrobów 
chlorokauczukowych ogólnego stosowania 

Metody i parametry nakładania Dodatek 
rozcieńczalnika 

[%] 

Lepkość 
4(mm) 
[sek] 

Średnica 
dyszy 
[mm] 

Ciśnienie 
kPa 

Zalecana 
Ilość 

warstw 
Pędzel, wałek   Forma 

handlowa 
    1 

Natrysk pneumatyczny 5÷10 25÷33 1,5÷2 300÷500 2 
Natrysk hydrodynamiczny Max. 5 60÷110 0,35÷0,45 250÷400 1 
Warunki malowania Temperatura powyŜej 5°C, pomieszczenia dobrze 

wentylowane (wietrzone) 
Wysychanie w dobrze 
wentylowanych (wietrzonych) 
pomieszczeniach o temp. pokojowej 

·        nadaje się do manipulacji – 18 h  

·        własności uŜytkowe – 72 h  
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Powtórne malowanie Po 10 dniach lub mokro na mokro max. 3 h 
Wydajność Ok. 7 m²/ l 
Mycie narzędzi Nobiles – Rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych 

ogólnego stosowania 
Opakowania 1l; 5 l; 12 l 
 
5.3.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1)         Malowanie elementów stalowych   

Elementy stalowe przed malowanie naleŜy oczyścić z rdzy, resztek powłok malarskich itp. do III – go 
stopnia czystości i odtłuścić. Stopień III przygotowania powierzchni uzyskuje się poprzez 
oczyszczenie ręczno – mechaniczne przy uŜyciu młotków pneumatycznych, szczotek drucianych, 
szlifierek lub poprzez oczyszczenie płomieniowe gdzie powierzchnię stali poddaje się działaniu 
płomienia palnika gazowego – acetylenowo – powietrznego lub acetylenowo – tlenowego, a następnie 
przy pomocy szczotek usuwa się luźno przywarte zanieczyszczenia. Elementy oczyścić naleŜy 
równieŜ za pomocą piaskowania.  

NaleŜy równieŜ przed malowaniem poddać powierzchnie odtłuszczeniu. Odtłuszczenie wykonać 
poprzez zmycie zatłuszczonych miejsc nasyconym rozpuszczalnikiem organicznym. Po dokładnym 
oczyszczeniu elementów stalowych naleŜy zabezpieczyć oczyszczone powierzchnie przez korozją.  
NaleŜy powierzchnię zagruntować jedną warstwą środka gruntującego, a następnie pomalować 
dwukrotnie warstwą nawierzchniową ftalową tworzącą  powłokę antykorozyjną odporną na działanie 
czynników zewnętrznych i mechaniczne uderzenia.  Średnia grubość powłoki antykorozyjnej powinna 
wynosić od 20 – 40 µm.  

2)         Dodatkowe zalecenia dotyczące stosowania Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią 

a)      MALOWANIE NOWYCH PODŁOśY: PodłoŜe przed malowaniem powinno być suche 
odtłuszczone i czyste oraz zagruntowane podkładem Nobiles - Chlorokauczuk - Podkład. 
Warstwę podkładową najlepiej przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak przygotowane 
podłoŜe pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią. Zaleca się nakładanie dwóch warstw 
emalii metodą mokro na mokro w odstępach max. do 3 godzin. Powtórne malowanie 
powinno być minimum po 10 dniach. 

b)      MALOWANIE RENOWACYJNE: W razie potrzeby usunąć resztki starej, łuszczącej się 
powłoki. Odkryte podłoŜe stalowe lub Ŝeliwne pomalować podkładem Nobiles - 
Chlorokauczuk - Podkład. Po wyschnięciu przeszlifować i usunąć powstały pył. Tak 
przygotowane podłoŜe pomalować Nobiles - Chlorokauczuk - Emalią w sposób podany jak 
dla nowych podłoŜy. 

5.3.4. ODBIÓR ROBÓT 
1)         Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Jakość 
materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i 
stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów naleŜy szczególnie zwrócić uwagę by zastosowane 
materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

2)         Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

a)      sprawdzenie przygotowania podłoŜa metali do malowania, 
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b)      sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 
gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, 
jakości połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich obejmuje: 

a)   sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

b)   sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

c)   sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w 
dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

d)   sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoŜy i wykonania powłok malarskich naleŜy 
przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów 
międzyfazowych, 

e)   badania powłok malarskich przeprowadzić naleŜy nie wcześniej niŜ po 14 dniach po ich 
zakończeniu. 

5.3.5.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

5.4.  MALOWANIE ŚCIAN KLATKI SCHODOWEJ  TAPETĄ NATRYSKOWĄ 

5.4.1. WSTĘP 

W niniejszym punkcie specyfikacji omówiono sposób wykonania i odbioru robót malarskich 
dotyczących  
Malowania ścian klatki schodowej tapetą natryskową 
  
5.4.2. MATERIAŁY 

Tapeta natryskowa- farba natryskowa - dekoracyjna struktura ozdabiająca ściany składająca się z 
wielobarwnych delikatnie wymieszanych barw, nakładana  za pomocą specjalistycznego pistoletu 
pneumatycznego. Trwały  i odporny  na ścieralność / 8000 cykli  w teście na zmywalność/ 

 5.4.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 

1)         Malowanie ścian  
Malowanie  natryskowe naleŜy wykonywać po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 
poprzedzających; tj. ukończeniu robót instalacyjnych, wykonaniu posadzek i podłóg, wykonaniu 
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białego montaŜu, wymianie stolarki itp. Technologia wykonywania powłok natryskowych jest prosta i 
nie wymaga szczegółowego omówienia.  
NaleŜy bezwzględnie respektować warunki techniczne natrysku wskazane przez producenta 
  
 W projekcie nie podano kolorystyki wewnętrznej obiektu, zaleca się zastosowanie jasnych kolorów 
na ścianach.  
  
5.4.4. ODBIÓR  ROBÓT: 
 
1)  Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. Dla farb i lakierów naleŜy szczególnie zwrócić 
uwagę by zastosowane materiały były nieszkodliwe dla ludzi i środowiska. 

2)         Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac malarskich, odbiór 
międzyfazowy powinien obejmować: 

c)      sprawdzenie przygotowania podłoŜa (tynków, metali, drewna, betonu) do malowania, 
d)      sprawdzenie powłok malarskich; grubości powłok, jednolitości i równomierności barwy, 

gładkości, przyczepności do podkładu, odporności na uderzenia, ścieranie, zmywanie, jakości 
połysku, twardości powłoki itp., 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót malarskich natryskowych obejmuje: 

g)      sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz 
na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i zapisów w dzienniku budowy, 

h)      sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów 
odbioru materiałów 

i)        sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów 
w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

j)        sprawdzenia prawidłowości przygotowania podłoŜy i wykonania powłok malarskich 
naleŜy przeprowadzić na podstawie zapisów w dzienniku budowy i protokołów 
odbiorów międzyfazowych, 

k) badania końcowe powłok malarskich z farb natryskowych naleŜy przeprowadzać nie 
wcześniej niŜ po 7 dniach od zakończenia prac, 
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5.4.5.        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

6. STOLARKA  OKIENNA  I  DRZWIOWA  
  
6.1. OKNA 
  
6.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 
okien. m.  
6.1.2. MATERIAŁY  
1)         Okno  - podawcze 

6.1.2.1. Wbudowywanie stolarki okiennej 

6.1.2.2. Przygotowanie ościeŜy: 
a)      Stolarka okienna moŜe być osadzana w ościeŜu  
b)      OścieŜa bezwęgarkowe występujące w ścianach murowanych komórkowych lub betonów 

lekkich scalanych wielkowymiarowych powinny być tak wykonane  aby spełnione były 
wymagania z punktu widzenia zamocowanie okna oraz umoŜliwione uszczelnienie 
przestrzeni między ościeŜem i ościeŜnicą. 

c)      Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa i stan 
powierzchni węgarków do których ma przylegać ościeŜnica. 

d)      Sprawdzić naleŜy dopuszczalne odchyłki wymiarów otworów okiennych oraz wymiary 
okien podanych w projekcie technicznym. 

  
6.1.2.3. Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej: 

a)      Stolarkę okienną naleŜy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeŜu zgodnie z 
wymaganiami podanymi w tabeli A) 

b)      Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia 
się płaszczyzny węgarka i płaszczyzny ościeŜa. 

c)       Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeŜnic 
sąsiadujących ze sobą okien naleŜy rozmieszczać w sposób podany w tabeli A), a 
płaszczyznę połączenia ościeŜnic traktować jak krawędź o scieŜa. Zestawione stojaki 
ościeŜnic naleŜy łączyć  za pomocą wkrętaków do drewna. 

  
Tabela A) Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej. 

Wymiary 
zewnętrzne stolarki 

(cm) 

Rozmieszczenie punktów zamocowania 

wysokość szerokość 

Liczba 
punktów 

zamocowania 
w nadproŜu i progu na stojaku 

do 150 4 Nie mocuje się 
150-200 6 po 1 punkcie w nadproŜu i 

progu w ½ szerokości okna 

do 150 

powyŜej 
200 

8 po 2 punkty w nadproŜu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowej krawędzi ościeŜa, 
równej 1/3 szerokości okna 

kaŜdy stojak w 2 
punktach w odległości 
około 33 cm od 
nadproŜa i około 35 cm 
od progu 

powyŜej do 150 4 Nie mocuje się kaŜdy stojak w 3 
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150-200 8 po 1 punkcie w nadproŜu i 
progu w ½ szerokości okna 

150 

powyŜej 
200 

10 po 2 punkty w nadproŜu i 
progu, rozmieszczone 
symetrycznie w odległościach 
od pionowych krawędzi 
ościeŜa, równych 1/3 wysokości 

punktach: 

-         w odległości 33 
cm od nadproŜa, 

-         w ½ wysokości, 

-         w odległości 33 
cm od dolnej części 
ościeŜa 

  
6.1.2.4 Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w o scieŜu: 

a)  w sprawdzone i przygotowane ościeŜe naleŜy wstawić stolarkę okienną na podkładkach lub 
listwach. 

b)      W zaleŜności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki naleŜy 
osadzić w sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeŜach. 

c)   w ościeŜach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem przed przenikaniem wody i powietrza 
moŜe być dokonane następującymi sposobami: 
-         w trakcie osadzania okna – ułoŜyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale 

plastycznego i docisnąć ościeŜnicę do węgarka, 
-         przybicie do nadproŜa i stojaków ościeŜnicy listew dystansowych o wymiarach 20x8 

do 10 mm wzdłuŜ krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8 – 10 mm powstałą po 
dociśnięciu ościeŜnicy do węgarka i jego umocowaniu do ościeŜa naleŜy wypełnić kitem 
trwale plastycznym. 

d)   uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeŜnicy moŜe być dokonane 
przez ułoŜenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna.  

e)   w ościeŜach bezwęgarkowych styk ościeŜnicy z ościeŜem naleŜy po zewnętrznej stronie okna 
wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeŜnicy szczeliwem 
termoizolacyjnym. 

f)    ustawienie okna naleŜy sprawdzić w pionie i poziomie i porównać z dopuszczalnymi 
odchyłkami (nie mogą ich przekroczyć) oraz dokonać pomiaru przekątnych.  

g)   po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych naleŜy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawdzić działanie okuć. 

h)   zamocowanie ościeŜnic naleŜy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych 
haków do ościeŜnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeŜu kotew z tulei 
rozpieranych itp. Mocowanie ościeŜnic za pomocą gwoździ do ościeŜa jest zabronione.   

i)    zamocowane okno naleŜy uszczelnić pod względem termicznym materiałem izolacyjnym nie 
zawierającym szkodliwych związków dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem wód 
opadowych. 

j)    osadzenie parapetów drewnianych naleŜy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. 
k)   po osadzeniu okna naleŜy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na 

zewnętrz fragment  ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane 
we wrębie ościeŜnicy. 

l)    osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem naleŜy 
dokładnie zamknąć. 

  
6.1. 3. ODBIÓR ROBÓT 
1)         Odbiór materiałów  
Odbiór okien przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, aprobat technicznych, dokumentacji i innych 
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dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami 
dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b)   certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata   
techniczna, itp.). 

  
2)         Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 
Odbiór okien i ich montaŜ  powinien obejmować wydzielone fazy robót montaŜowych, odbiór 
powinien obejmować: 

c)   sprawdzenie stanu i wyglądu ościeŜy pod względem równości, pionowo ści  i 
spoziomowania, 

d)   sprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowania i sposobu osadzenia elementu, 
e)   sprawdzenie dokładności uszczelnienia ościeŜnic elementu z ościeŜami otworów lub 

ścianami, 
f)    sprawdzenie uszczelnienia przestrzeni między ościeŜami i wbudowanym elementem pod 

względem cieplnym i przed przenikaniem w ód opadowych, 
g)   prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
h)   zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
i)    inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych naleŜy sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

a)   sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

b)  sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

c)   sprawdzenia prawidłowości wykonania montaŜu okien naleŜy dokonać po uzyskaniu przez 
nie pełnych właściwości techniczno-uŜytkowych. 

6.1.4.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

6.2. DRZWI WEWNĘTRZNE  
  
6.2.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nowych drzwi wewnętrznych. Ilości i symbolika drzwi zostały zestawione 
w zestawieniu stolarki drzwiowej .  
  
6.2.2. MATERIAŁY 
1)         Drzwi wewnętrzne 
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Drzwi  płycinowe -  akcesoria: trzy zawiasy czopowe, zamek na klucz (wkładka patentowa), klamka z 
szyldem. 
  
  
  
6.2.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
1)         Osadzanie drzwi  

a)   drzwi naleŜy osadzić w ościeŜu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, które 
powinny przenieść wymagane obciąŜenia. 

b)   przed przyspawaniem kotew drzwi lub ich ościeŜnice naleŜy odpowiednio ustawić i 
wypoziomować. 

c)   przy stosowaniu innych sposobów mocowania naleŜy dostosować się do aktualnych 
instrukcji technicznych. 

d)   drzwi do wyjść ewakuacyjnych powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń. 
e)   drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać, zamknięte skrzydła powinny dobrze przylegać 

do ościeŜnicy. 
  
6.2. 4. ODBIÓR ROBÓT 
1)         Odbiór materiałów  
Odbiór drzwi przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na 
budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją dla drzwi 
stalowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów 
musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania 
w budownictwie, którymi są: 

a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b)   certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata 
techniczna, itp.). 

2)         Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 
Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 

a)      prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
b)      dokładność uszczelnienia ościeŜnic, 
c)      prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
d)      zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
e)      inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych naleŜy sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

a)   sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 

b)   sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 
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c)   sprawdzenia prawidłowości wykonania. 

6.2.5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

6.3. OŚCIEśNICE 
  
6.3.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem ościeŜnic związanych z wymianą  drzwi wewnętrznych.  
  
6.3.2. MATERIAŁY 
  
1)         OścieŜnica regulowana do drzwi wewnętrznych  – wykonane z płyty MDF , w skład której 
wchodzi belka pozioma oraz dwie pionowe , listwy opaskowe , zawiasy czopowe . 
  
6.3.3. TECHNOLOGIA  WYKONANIA 
MontaŜ ościeŜnic   naleŜy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 
jak niŜej: 

a)   OścieŜnice drzwiowe w ścianach działowych murowanych powinny być osadzone w trakcie 
ich murowania przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeŜnic oraz powiązanie 
kotwami wpuszczonymi w spoinę muru. 

b)  W murach cienkich do 25 cm grubości ościeŜnice powinny być osadzone w trakcie 
murowania przez wpuszczenie cegieł w kształtownik stojaków ościeŜnic i związanie ich z 
murem kotwami wpuszczonymi w spoinę poziomą muru na głębokość co najmniej 150 mm. 

c)   OścieŜnice drzwiowe w murach grubych powinny być osadzone w trakcie ich murowania 
przez wpuszczenie płytek w kształtownik stojaków ościeŜnic oraz powiązanie kotwami 
wpuszczonymi w spoinę na długość 250 mm. 

d)  OścieŜnice naroŜnikowe do ścian bardzo grubych naleŜy wbudowywać na krawędzi ościeŜy 
otworu drzwiowego w ścianie. 

e)   Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w czasie murowania ścianki naleŜy dokładnie podeprzeć 
rozpórką, a po wypionowaniu stojaków usztywnić je za pomocą desek lub w inny sposób 
zaleŜnie od rodzaju ościeŜnicy. 

f)   Kotwy ościeŜnic naleŜy odgiąć do poziomego połoŜenia, tak aby umieszczone w gnieździe 
moŜna było  je obmurować lub osadzić w zaprawie cementowej. 

g)   Kotwy w ościeŜnicach powinny być tak rozmieszczone aby ich odstęp od progu i nadproŜa 
nie był większy niŜ 250 mm, a ich rozstaw nie przekraczał 800 mm. 

h)   OścieŜnice naleŜy osadzać tak, aby środek ościeŜnicy dokładnie pokrywał się z osią otworu 
drzwiowego w ścianie (ościeŜa). 

i)    Ustawienie ościeŜnicy w wysokości otworu naleŜy dokonać z uwzględnieniem głębokości 
wpuszczenia ościeŜnicy poniŜej poziomu podłogi. 

j)    Zewnętrzne płaszczyzny ościeŜnicy stalowej powinny być oddalone od zewnętrznej 
płaszczyzny ścianek surowych o 25 mm, a połączenia ościeŜnicy z samą ścianką powinno 
być tak wykonane, aby profil ościeŜnicy był całkowicie wypełniony ścianką i zaprawą. 

k)   Odległość między czołem ścianki działowej a stojakiem ościeŜnicy powinna wynosić co 
najmniej 15 mm, a wolna przestrzeń powinna być wypełniona zaprawą murarską. 

l)    Osadzenia ościeŜnicy dokonuje się tak, aby półki stojaków i nadproŜa ościeŜnicy po stronie 
skrzydła drzwiowego tworzyły jedną płaszczyznę. 

m)  OścieŜnice w trakcie osadzania powinny być zabezpieczone przed odkształceniami pod 
wpływem bocznego nacisku muru i zaprawy przez odpowiednie rozparcie. 
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n)   Po ustawieniu ościeŜnicy i skontrolowaniu pionowego i niezwichrowanego ustawienia 
ościeŜnicę obmurowuje się. 

o)   Obmurowania ościeŜnicy dokonuje się równolegle z murowaniem wewnętrznych ścianek 
działowych oraz ścian lub murów nośnych i obwodowych. 

p)   Kotwy powinny być zalewane zaprawą cementową. 
q)   Podczas obmurowywania naleŜy sprawdzać połoŜenie ościeŜnicy czy nie odchyliła się od 

pionu. 
r)    Po zabudowaniu ościeŜnicy przestrzeń między ościeŜnicą a murem powinna być wypełniona 

całkowicie zaprawą murarską, a w razie moŜności równieŜ kawałkami cegieł. 
s)   Końcową fazę osadzania ościeŜnicy stanowi podmurowanie lub podbetonowanie listy  

progowej. 
t)    Przy osadzaniu ościeŜnic stalowych w ścianach uprzednio wykonanych naleŜy wykuć 

gniazda na kotwy, a następnie po ustawieniu i wypionowaniu stojaków ościeŜnicy oraz 
wpuszczeniu kotew zaklinować ościeŜnicę silnie w murze. Zalewanie kotew – od góry przez 
płaskie lejki. 

u)   OścieŜnice składane mogą być osadzane tylko w pomieszczeniach wewnątrz lokalowych.  
v)   Do osadzania ościeŜnic mogą być stosowane oddzielne kotwy zaczepne, odporne na drgania. 

  
MontaŜ ościeŜnic z płyty MDF –ościeŜnice osadzić po wykonaniu posadzek i malowaniu  zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót dostarczonym przez  producenta ościeŜnic.. 
  
6.3. 4. ODBIÓR ROBÓT 
1)         Odbiór materiałów  
Odbiór ościeŜnic przed ich wbudowaniem powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu 
na budowę. Odbiór ten powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z 
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, sprawdzenie ich wymiarów, kształtu gotowego 
elementu, dopuszczalnych odchyłek w wymiarach, zabezpieczenia elementu przed korozją, aprobat 
technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być 
potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w 
budownictwie, którymi są: 

a)    certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b)   certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata  
techniczna, itp.). 

2)         Odbiory  elementów  po  wbudowaniu  i  wykończeniu 
Odbiór robót  powinien obejmować wydzielone fazy robót remontowych, odbiór powinien 
obejmować: 

a)      prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
b)      dokładność uszczelnienia ościeŜnic, 
c)      zgodność wbudowanego elementu z projektem, 
d)      inne które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót. 

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych naleŜy sporządzić protokół . 

3)         Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót obejmuje: 

a)      sprawdzenie zgodności wykonania z dokumentacją projektową, umową, niniejszą 
specyfikacją itp., sprawdzenia naleŜy dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na 
podstawie protokołów odbiorów ww. i zapisów w dzienniku budowy, 
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b)      sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów odbioru 
materiałów 

6.3.5.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

  
7. ELEMENTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE  
  
7.1. BALUSTRADY  
  
7.1.1. WSTĘP 
Przedmiotem niniejszego punktu specyfikacji jest opis wykonania i odbioru robót związanych z 
wymianą balustrad. 
  
7.1.2. MATERIAŁY 

1)         balustrada  z rur Rk 40/40/3  (słupki) , poręcze z rury o średnicy 50 mm , wypełnienie 
obustronnie płytą meblową okleinowaną gr. 20mm 

2)         rury ze stali  malowane proszkowo, elementy gotowe typowe wg systemu 
wykonywania balustrad i barier ochronnych. 

  
7.1.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA 
W  budynku naleŜy wykonać  balustrady schodów oraz widowni spełniających wymagania 
bezpieczeństwa, wg niŜej wymienionych zasad: 
1)      Balustrady klatek schodowych  od strony nie ograniczonej ścianą powinny być : 

-         o wysokości od krawędzi poziomej stopnia do wierzchu balustrady – 1100 mm 
2)      Pochwyty poręczy naleŜy ze wszystkich stron pozbawić rąbków, a na spawach w miejscach 

styków zeszlifować. Poręczy nie naleŜy łączyć śrubami od góry na zewnętrznym obrysie. 
3)      Poręcze balustrad powinny przenosić siłę poziomą 500N/m, jeŜeli w dokumentacji nie określono 

inaczej. 

7.1.4.ODBIÓR ROBÓT 

1)         Odbiór  materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich  dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami  
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 
materiały do obrotu i stosowania w budownictwie którymi są. 

a)   certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

b)   certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności  z dokumentem odniesienia  (PN, aprobata 
techniczna ) 

2)         Odbiór balustrad 

Odbiór balustrad obejmuje: 
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a)   sprawdzenie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją, sprawdzenia  naleŜy 
dokonać na podstawie oględzin, 

b)   sprawdzenie jakości i prawidłowości uŜytych materiałów na podstawie protokołów      
odbioru materiałów. 

c)   sprawdzenie  balustrad polega na stwierdzeniu  zgodności z wymaganiami wysokości, 
wymiarów, rozstawu  i  wykonania połączeń elementów konstrukcyjnych balustrady oraz ich  
poszczególnych  odcinków (przekroju, spawania lub lutowania, gładkości elementów itp.),  

d)   naleŜy sprawdzić rozmieszczenie elementów pionowych i poziomych balustrady oraz 
wykonania pochwytów,  

e)   sprawdzenie prawidłowości zakotwienia elementów nośnych balustrady w konstrukcji klatki 
schodowej, 

f)    sprawdzenie moŜliwości zachowania warunków bhp podczas eksploatacji obiektu,  

Balustrady wykonane niezgodnie z warunkami specyfikacji technicznej nie mogą być przyj ęte, 
muszą być poprawione i przedstawione do ponownego odbioru. 
  
7.1.5        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

8.  ZAGOSPODAROWANIE TERENU  
  
8.1.  PODJAZD  DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNY 
Wokół budynku  projekt przewiduje budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych, parkingu dla 
samochodów osobowych 
  
8.2. PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 
  
8.3. WSTĘP 
NaleŜy  wykonać  podjazd dla osób niepełnosprawnych  oraz  parking z kostki betonowej 
POLBRUKU. 
  
8.3.1 MATERIAŁ 

a)      Kostka betonowa grubości 8 cm. 
b)      Kostka betonowa gr 6 cm 
c)      ObrzeŜe betonowe o wymiarach 15x30x100cm. 
d)      KrawęŜnik drogowy 

8.4.  TECHNOLOGIA WYKONANIA 

Przy wejściu do budynku  wykonać podjazd  z kostki betonowej. Podjazd wykonać szerokości z 
kostki betonowej POLBRUKU grubośc i 6 cm na podkładzie betonowym gr. 10cm i podbudowie 
piaskowo-Ŝwirowej. Balustrada zgodnie z warunkami technicznymi 
Parking  dla samochodów osobowych wykonać z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 10 cm na  
podkładzie betonowym  gr. 20 cm, podbudowie piaskowo-Ŝwirowej, nawierzchnię otoczyć 
krawęŜnikiem 15*30  na ławie betonowej z betonu  B-15 MPa. 
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8.4.1.  ODBIÓR ROBÓT 

1)         Odbiór materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 
materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 
odniesienia.  

2)         Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu): 
Odbiór międzyfazowy robót  powinien obejmować wydzielone fazy prac remontowych przy 
wymianie chodników i powinien obejmować: 

a)      sprawdzenie przygotowania podłoŜa piaskowego pod  place, parkingi 
b)      sprawdzenie sposobu ułoŜenia  kostki betonowej,  
c)      sprawdzenie wykonania gotowych podłoŜy w tym,:   prawidłowości i równości ułoŜenia 

powierzchni, spadków, wizualna ocena szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia,  

Z wszystkich czynności wykonanych i przeprowadzonych na etapie odbiorów fazowych naleŜy 
sporządzić protokół . 

8.4.2        PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

8.5.      ROGATKA ZAPOROWA PRZY WJEŹDZIE NA PARKING  

8.5.1.   Rogatka zaporowa o rozpiętości ramienia  4,5 m przeznaczona dla duŜego ruchu,  posiadająca 
samohamowny silnik z własnym systemem chłodzenia, przekładnią hydrauliczną i  
elektromechanicznymi wyłącznikami krańcowymi. 

8.5.1.1. Urządzenie powinno spełniać normy techniczne jak i dyrektywy  europejskie 

            89/336/EWG,73/23EWG wraz z ich zmianami 

8.5.1.2.  WyposaŜenie dodatkowe 

              - 5 pilotów 2-kanałowych z kodem zmian 

 
 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE SANITARNE  

9.         INSTALACJA WOD. – KAN. 

9.1      WSTĘP 

9.1.1    Przedmiot Specyfikacji Technicznej (  ST ) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z budową instalacji wod - kan w " Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej "  w 
Kościanie ul. Bączkowskiego. 
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9.1.2        Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 9.1.1.  

9.1.3        Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z budową instalacji wod - kan w " Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej ". 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej.  
Niniejszą instalację naleŜy wykonać w nawiązaniu do istniejącej instalacji wod.-kan.  
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
            - demontaŜ istniejącej instalacji wod - kan w węŜle sanitarnym, 
            - demontaŜ istniejącego brodzika, 
            - montaŜ instalacji wodociągowej wody zimnej, 
            - montaŜ rurociągów kanalizacyjnych z PVC lub PP 50, 75, 110,  
            - montaŜ wpustu podłogowego fi50, 
            - montaŜ armatury wodociągowej, czerpalnej, 
            - montaŜ pisuaru na stelaŜu montaŜowym,  
            - montaŜ WC na stelaŜu montaŜowym, 
            - wykonanie prób szczelności, 
            - wykonanie izolacji termicznej, 
            - regulacja  instalacji, 
  

9.1.4.    Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

9.1.5.    Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo 
Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  instalacji wodociągowo -kanalizacyjnej" i 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

Odstępstwa od  projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 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. 

9.1.6.  UWAGI   KOŃCOWE 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót budowlano 
- montaŜowych. 
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Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną ponosi wykonawca. 

9.2         MATERIAŁY 

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

       - być nowe i nieuŜywane ( za wyjątkiem materiałów wyraźnie wymienionych w ST ) 

       - być w gatunku bieŜąco produkowanym 

       - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych 
                              oraz innym nie wymienionym, a  obowiązującym normom i przepisom 

       - mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane 
                                       certyfikaty bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

9.2.1.  Przewody 

       - Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur  z PP systemu BOR Plus PN 20 o połączeniach 
                             zgrzewanych,  

       - Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP lub PVC,                    
uszczelnionych w kielichach gumowymi uszczelkami. 

       - Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
                         wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

9.2.2.   Armatura 

       Instalacja wodociągowa ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą oraz armaturę 
          wypływową. 

               - zawór spłukujący do pisuaru Ø 15, 

               - zawór czerpalny ze złączką do węŜa Ø 15, 

               - zawór do płuczki ustępowej Ø 15, 

       Instalacja kanalizacyjna ma być wyposaŜona w typową armaturę: - rewizja, rura wywiewna, zawór 

      napowietrzający, 

9.2.3.       Izolacja termiczna 

       Izolację  ciepłochronną rurociągów  naleŜy wykonać  z otulin termoizolacyjnych: 

               - woda zimna w bruzdach i na ścianach -    gr.     9 mm 

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

9.2.4.       Przybory kanalizacyjne i urządzenia 
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       - miska ustępowa wisząca  na stelaŜu, 

       - pisuar , 

       - wpust podłogowy Ø 50, 

9.3.      SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

            - komplet narzędzi instalacyjnych 

9.4.      TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 

9.4.1. 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 zanieszyszczenia. 

9.4.2. Elementy wyposaŜenia 

Transport elementów wyposaŜenia do " białego montaŜu " powinien odbywać się krytymi środkami. 
Zaleca się transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia 
przechowywać w magazynach lub w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

9.4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność.  

Armaturę naleŜy składować w magazynach zamkniętych. 

9.4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

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

9.5.1. MontaŜ rurociągów 

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 wykonywania robót: 

      - wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

      - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

      - załoŜenie tulei ochronnych, 

      - ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

      - wykonanie połączeń, 

      - wykonanie wykopów pod kanalizację, 

      - wykonanie podsypki 

      - ułoŜenie rur kanalizacyjnych,  

      - wykonanie połączeń, 

      - na pionie kanalizacyjnym zamontować rewizje i rurę wywiewną, 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 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. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego 
naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

Przewody pionowe naleŜy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m 
dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na kaŜdą kondygnację musi być zastosowany co najmniej jeden 
uchwyt. 

Wykonaną instalację naleŜy zaizolować. 

9.5.2. MontaŜ armatury i urządzeń sanitarnych 

MontaŜ armatury i urządzeń sanitarnych ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  
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9.5.3. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 
kaŜdego zładu oddzielnie. 

      - z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

9.5.4. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

9.6      KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości robót  związanych z wykonaniem instalacji wod - kan powinna być przeprowadzona 
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". 

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. 

9.7.      OBMIAR   ROBÓT 

9.7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 1 komplet 
montowanych urządzeń o określonej średnicy. Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora 
Nadzoru.  

9.8.      ODBIÓR   ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II "Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 
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W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

       - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 

       - ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

       - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem 

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 wodociągowo kanalizacyjnej. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

       - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie  

          wykonywania robót, 

       - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  ( świadectwa jakości wydane  

          przez dostawców materiałów ), 

       - protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

       - protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

 - zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi uzgodnieniami pisemnymi  
pomiędzy zleceniodawcą a wykonawcą,  

 - protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

 - aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia ), 

 - protokóły badań szczelności instalacji, 

9.9.      PODSTAWA   PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

9.10.    PRZEPISY   ZWIĄZANE 

9.10.1 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

Aprobaty techniczne, 
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Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 

Instalacje wodociągowe: 

PN-92/B-01706         Instalacje wodociągowe wymagania w projektowaniu. 

PN-81/B-10700.00    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
                                   badania przy odbiorze. 

PN-83/B-10700.04   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
                              badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i 
                                  polietylenu. 

PN-B-10720             Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach                 
                                  wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-ISO 4064-2 Adi:1997      Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
                                  pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne. 

PN-76/M-75001         Armatura sieci domowej. Wymagania i badania. 

Instalacje kanalizacyjne: 

PN-81/B-10700.01    Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i 
                                   badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne. 

PN-92/B-01707         Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. 

PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy 
                                   odbiorze. 

PN-85/C-89203         Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

PN-85/C-89205         Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

10.      INSTALACJA    CENTRALNEGO   OGRZEWANIA,  W ENTYLACJA 

10.1.   WSTĘP 

10.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (  ST ) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robot 
związanych z budową instalacji centralnego ogrzewania  w " Powiatowej Stacji Sanitarno - 
Epidemiologicznej "  w Kościanie ul. Bączkowskiego. 

10.1.2.  Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 10.1.1.  
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10.1.3.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z budową instalacji centralnego ogrzewania  w " Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej "  w 
Kościanie ul. Bączkowskiego. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonania nowej instalacji centralnego ogrzewania. Instalację naleŜy wykonać w dowiązaniu do 
istniejącej instalacji na poziomie II piętra. Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z 
wykonaniem niŜej wymienionych robót: 
            - spuszczenie wody z istniejącej instalacji c.o. 
            - demontaŜ istniejących grzejników c.o. płytowych i stalowych oŜebrowanych, 
            - demontaŜ instalacji centralnego ogrzewania, 
            - montaŜ nowej instalacji centralnego ogrzewania, 
            - montaŜ armatury, 
            - montaŜ grzejników z demontaŜu - dostawa inwestora, 

- projektowany ciepłomierz elektroniczny zamontować na instalacji centralnego ogrzewania na 
   pionie znajdującym się na klatce schodowej II piętra, 

            - wykonanie prób szczelności, 
            - wykonanie izolacji termicznej, 
            - uruchomienie i regulacja instalacji instalacji c.o., 

10.1.4.    Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z polskimi normami i wytycznymi 

10.1.5.    Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo 
Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru  instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji" i 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe". 

Odstępstwa od  projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian 
konstrukcyjno - budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku niemoŜliwości ich 
uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliŜonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i 
odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą  powodować obniŜenia wartości 
funkcjonalnych i uŜytkowych instalacji, a jeŜeli dotyczą zamiany 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. 

10.1.6.  UWAGI   KOŃCOWE 

Wytyczne przyjęte w niniejszej ST zgodne są z obowiązującymi przepisami BHP i wykonania robót budowlano 
- montaŜowych. 

Odpowiedzialność za jakość wykonania robót oraz ich zgodność z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną ponosi wykonawca. 

 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 48 

10.2.    MATERIAŁY  

Wszystkie materiały stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: 

       - być nowe i nieuŜywane ( za wyjątkiem materiałów wyraŜnie wymienionych w ST  - istniejące grzejniki  
płytowe centralnego ogrzewania ) 

       - być w gatunku bieŜąco produkowanym 

      - odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w ST i na rysunkach projektowych  oraz innym 
nie wymienionym, a  obowiązującym normom i przepisom 

     - mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane certyfikaty 
bezpieczeństwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. ) 

10.2.1.  Przewody 

  - Instalacja centralnego ogrzewania będzie wykonana z rur   z rur miedzianych łączonych przy pomocy  
lutowania,  

   - Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
       wŜerów i ubytków spowodowanych korozją lub uszkodzeniami. 

10.2.2.  Grzejniki 

Jako elementy grzejne instalacji naleŜy zastosować grzejniki stalowe płytowe typu CosmoNova VNH  typ 11K, 
22K, grzejniki płytowe z demontaŜu - inwestora,   

10.2.3.   Armatura 

       -  Instalacja ma być wyposaŜona w typową armaturę odcinającą. 

       - zawór termostatyczny, 

       - głowica termostatyczna np: firmy Danfoss serii RTD 3100 w pomieszczeniach biurowych, 

       - głowica termostatyczna np: firmy Danfoss serii RTD 3120 na klatce schodowej,  

       - zawór odcinający na powrocie np: firmy Danfoss typu RLV, 

       - kompensator mieszkowy, 

      - zamontowanie odpowietrzników automatycznych, 

      - zamontowanie zaworów spustowych, 

10.2.4.  Pomiar ciepła 

- ciepłomierz elektroniczny 

Rodzaj zabudowy:  

- pionowa V. 
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- na przewodzie powrotnym, 
- przetwornik przepływu QN – 2,5 m3/h 
- przepływ obliczeniowy 1,0 m3/h, strata ciśnienia 30 mbar 
- elektroniczny przelicznik wskazujący 

Ciepłomierz zabudować w szafce zabezpieczonej zamkiem.  

10.2.5.     Izolacja termiczna 

               - centralne ogrzewanie - THERMAFLEX gr. 13 mm w bruzdach, 

               - centralne ogrzewanie - THERMAFLEX gr. 20 mm na ścianach, 

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

10.3.    SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak tuŜ przy 
wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu załadunku i wyładunku materiałów. 

            - komplet narzędzi instalacyjnych 

10.4.    TRANSPORT  I  SKŁADOWANIE 

10.4.1. 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. 

10.4.2. Elementy wyposaŜenia 

Transport elementów " grzejniki " powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w 
oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy wyposaŜenia przechowywać w magazynach lub w 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

10.4.3. Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę naleŜy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę naleŜy składować 
w magazynach zamkniętych. 

10.4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewoŜone krytymi środkami 
transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych naleŜy przechowywać w pomieszczeniach 
krytych i suchych. NaleŜy unikać dłuŜszego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, poniewaŜ 
materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
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Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie 
nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych 
powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

10.5. WYKONANIE   ROBÓT  

10.5.1. Roboty demontaŜowe 

      - DemontaŜ istniejącej instalacji centralnego ogrzewania - grzejników płytowych 

      - DemontaŜ armatury grzejnikowej,  

      - DemontaŜ  podejść pod grzejniki z rur miedzianych ( gałązki grzejnikowe ). 

      - Przed przystąpieniem do demontaŜu przewodów zaizolowanych naleŜy zdemontować 
              izolacje cieplną. 

      - Materiały uzyskane z demontaŜu naleŜy posegregować i wywieźć na uzgodnione miejsce 
            składowe. 

10.5.2. MontaŜ rurociągów 

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 wykonywania robót: 

      - wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 

      - wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

      - załoŜenie tulei ochronnych, 

      - ułoŜenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

      - zamontowanie kompensatorów mieszkowych, 

      - zamontowanie punktów stałych, 

      - wykonanie połączeń, 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną 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. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia poŜarowego 
naleŜy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 
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Wykonaną instalację naleŜy zaizolować. 

10.5.3. MontaŜ armatury i osprzętu 

MontaŜ armatury i osprzętu ma być wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.  

      - zamontowanie grzejników płytowych,  

      - zamontowanie zaworów grzejnikowych wraz z głowicą termostatyczną, 

      - zamontowanie zaworów odcinających powrotnych typu RLV, 

      - zamontowanie odpowietrzników automatycznych, 

      - zamontowanie ciepłomierza elektronicznego, 

10.5.4. Badania i uruchomienie instalacji 

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem 
izolacji termicznej przewodów musi być poddana próbie szczelności. 

Instalację naleŜy dokładnie odpowietrzyć. 

JeŜeli w budynku występuje kilka odrębnych zładów badania szczelności naleŜy przeprowadzić dla 
kaŜdego zładu oddzielnie. 

      - z próby szczelności naleŜy sporządzić protokół. 

      - uruchomienie instalacji na ciepło z regulacją całej instalacji. 

10.5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 

Roboty izolacyjne naleŜy rozpocząć po zakończeniu montaŜu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania 
oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyŜszych robót protokółem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałoŜone na styk i powinny ściśle przylegać do powierzchni 
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdłuŜne 
elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie mogą być prowadzone przy uŜyciu konwencjonalnych 
narzędzi. 

10.6.   KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości robót  związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna być 
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe". 

KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 
producenta. 
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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. 

10.7.    OBMIAR   ROBÓT 

10.7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest metr wykonanej instalacji centralnego ogrzewania oraz 1 komplet grzejnika. 
Obmiaru dokonuje się na budowie w obecności Inspektora Nadzoru.  

10.8.  ODBIÓR   ROBÓT 

Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji naleŜy dokonać zgodnie z "Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych. Tom II "Instalacje sanitarne i 
przemysłowe" 

W stosunku do następujących robót naleŜy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 

       - przejścia dla przewodów przez ściany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworów ) 

       - ściany w miejscach ustawienia urządzeń 

       - bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z projektem 

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 centralnego ogrzewania. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

       - dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnienia w trakcie  

          wykonywania robót, 

       - dziennik budowy, 

       - dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów  ( świadectwa jakości wydane  

          przez dostawców materiałów ), 

       - protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  

       - protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji,  

Przy odbiorze końcowym naleŜy sprawdzić: 

       - zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w  

         Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
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       - protokóły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 

       - aktualność Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i  

         uzupełnienia ), 

       - protokóły badań szczelności instalacji, 

10.9.    PODSTAWA   PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

10.10. PRZEPISY   ZWIĄZANE  

10.10.1 Przepisy związane 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montaŜowych tom II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe. 

Aprobaty techniczne, 

Obowiązujące Polskie Normy, BranŜowe: 

Instalacje centralnego ogrzewania, wentylacja 

PN-B-03406     Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o kubaturze do 600 
                                  m3 

PN-83/B-03430         Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i 
                             uŜyteczności publicznej. Wymagania 

PN-87/B-03433       Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w 
                                    budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

PN-82/B-02402          Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach 

PN-82/B-02403          Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 

PN-91/B-02400          Odpowietrzenie instalacji ogrzewań wodnych 

 
 
WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE, SIECI KOMPUTEROWEJ I 
TELEFONICZNEJ  
 
11. INSTALACJE   ELEKTRYCZNE               
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznej dla zadania „Adaptacji istniejących pomieszczeń Komendy Powiatowej StraŜy 
PoŜarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie” 
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11.1. WSTP 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. W skład niniejszej części ST wchodzą następujące 
roboty: 
- demontaŜ istniejącej instalacji elektrycznej 
- kable zasilające 
- rozdzielnice  TG i TP 
- instalacja elektryczna zasilania oświetlenia, 
- instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych oraz innych odbiorczych 
 
11.2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. NaleŜy stosować 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie , 
posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./znak B lub CE/. Wykonawca 
zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość . Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Materiały na budowę naleŜy 
dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą 
być stosowane winny być usunięte z terenu budowy. Roboty, gdzie zastosowano materiały bez 
akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są: 
- przewody YDY 3x1,5mm2  
- przewody YDY 4x1,5mm2  
- przewody YDY 3x2,5mm2  
- przewody YDY 4x2,5mm2  
- przewody YDY 3x4 mm2  
- przewody YDY 5x25 mm2  
- przewody YLY  1x10 mm2  
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe rastrowe 2x36 W  IP 20 
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe rastrowe 4x18 W  IP 20 
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe 2c36 W  IP 20 
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe 1x36 W  IP 20 
- oprawy oświetleniowe j/w z modułem awaryjnym  
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe kompaktowa 2x18 W  IP 45 
- oprawy oświetleniowe świetlówkowe kompaktowa 1x18 W  IP 45 
- osprzęt elektroinstalacyjny  
- rozdzielnica  wtynkowa  TG rozdzielczo- licznikowa  
- rozdzielnica natynkowa TP  
- aparaty zabezpieczające,  łączeniowe, wyłączniki, rozłączniki  
- koryta kablowe  
 
11.3. SPRZĘT 
NaleŜy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość 
wykonywanych robot. UŜywany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do uŜytkowania, 
jeśli takowe są wymagane przepisami. Urządzenia stosowane do wykonania instalacji elektrycznej 
naleŜy uŜytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
11.4. TRANSPORT 
NaleŜy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych 
materiałów i wykonywanych robot. PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 55 

z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
 
11.5. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robot, wymaganiami ST, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
UWAGA: Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. NaleŜy zachować warunki 
bezpieczeństwa dla osob przebywających w budynku. Wyłączenie napięcia na okres niezbędny do 
prowadzenia robot będzie moŜliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z Właścicielem budynku,  
PSP w Kościanie. 
Zasilanie adaptowanych pomieszczeń budynku na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej w Kościanie realizowane jest z istniejącego przyłącza elektroenergetycznego 
kablowego ze złącza kablowego ZK-1, poprzez istniejącą rozdzielnicę główna budynku RG. W celu 
realizacji zasilania projektuje się w.l.z. typu YDY 5x25 mm2 wyprowadzony z rozdzielnicy RG do 
tablicy głównej TG stacji zlokalizowanej na klatce schodowej przy III piętrze budynku (całe III piętro 
na potrzeby Stacji). Dla wyprowadzenia w.l.z.-tu naleŜy w istniejącej rozdzielnicy RG zabudować 
(zatablicowo) rozłączniko-bezpiecznik  z zabezpieczeniem głównym dla TG. Rozłącznik 
przystosować do oplombowania.  
 
11.5.1. Roboty demontaŜowe. 
Przed rozpoczęciem prac montaŜowych naleŜy dokonać demontaŜu istniejącej instalacji elektrycznej 
zbędnej i wyłączonej z zasilania. Dotycz to zarówno demontaŜu kanałów PCV , przewodów 
zasilających oraz przewodów starej sieci komputerowej (demontaŜ z kanałów kablowych PCV) 
demontaŜ opraw oraz osprzętu instalacyjnego.  Zdemontowane materiały złomować lub  zutylizować 
w uzgodnieniu z Inwestorem.  
 
11.5.2. Kable zasilające.  
Wszystkie kable zasilające poszczególne rozdzielnice TG (WLZ) naleŜy układać w wykutej bruxdzie 
w ścianie szatki oraz klatce schodowej. Po zamontowaniu kabli bruzdy naleŜy trwale zabezpieczyć 
masa gipsowa. W miejscach gdzie kable prowadzone będą na tynku naleŜy zastosować uchwyty 
dystansowe, które trwałe przytwierdza kabel do danej powierzchni. NaleŜy unikać prowadzenia kabli 
w pobliŜu wszelkich instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji teletechnicznych. 
Wszystkie wejścia kabli WLZ do rozdzielnic naleŜy wykonać zgodnie z DTR danej rozdzielnicy i 
zaleceniami producenta. Zakończenie kabli zasilających powinno być wykonane w sposób 
uniemoŜliwiający późniejsza ingerencje osób niepowołanych.  
 
11.5.3. Rozdzielnice elektryczne TG i TP. 
Jako główna rozdzielnice elektryczna w budynku projektuje sie rozdzielnice TG wtynkowa w miejsce 
istniejącej rozdzielnic.  W rozdzielnicy TG umieszczone będą : licznik trójfazowy energii elektrycznej 
do rozliczeń ze sprzedawca energii elektrycznej z zabezpieczeniem przelicznikowym , zabezpieczenia 
wszystkich kabli i rozdzielnic rozmieszczonych na poziomie parteru, I oraz III pietra. Rozdzielnicę TP 
wykonać jako naścienną. Rozdzielnice w wyłącznik główny umoŜliwiający rozłączenie wszystkich 
obwodów zasilanych z danej rozdzielni oraz zabezpieczenia poszczególnych obwodów podłączonych 
do danej rozdzielnicy. NaleŜy zapewnić równomierne obciąŜenie faz linii zasilających przez 
odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.  
Wszystkie rozdzielnice elektryczne powinny być trwałe przytwierdzone do podłoŜa oraz 
zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.  
 
11.5.4. Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia. 
We wszystkich pomieszczeniach komunikacyjnych oprawy oświetleniowe montowane beda w suficie 
podwieszanym za pomocą oryginalnych uchwytów montanowych. W pozostałych pomieszczeniach 
oprawy oświetleniowe montować za pomocą kołków montaŜowych instalowanych bezpośrednio w 
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stropie. W pomieszczeniach biurowych zastosowano oprawy wyposaŜone w raster paraboliczny. W 
pomieszczeniach WC zastosowano wentylatory wyciągowe zatłaczane razem z oświetleniem danego 
pomieszczenia (z określonym czasem zwłocznym). Podłączenie wentylatorów naleŜy przeprowadzić 
zgodnie z ich dokumentacja DTR i uwagami producenta. Ustalenie czasu zwłoki we włączeniu 
wentylatora naleŜy ustalić na etapie budowy z Inwestorem. Rozmieszczenie opraw w 
pomieszczeniach wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa. MontaŜ i podłączenie wykonać 
zgodnie z otrzymaną od producenta dokumentacja DTR. Część opraw oświetlenia ogólnego naleŜy 
wyposaŜyć w moduły awaryjne. Podłączenie modułów awaryjnych naleŜy wykonać zgodnie z 
dokumentacja DTR i uwagami producenta. Do opraw oświetlenia awaryjnego doprowadzić naleŜy 
stałą nieprzerwaną fazę zasilającą  te wkłady tzw. „stałą fazę”. 
 Wszystkie oprawy załączane będą za pomocą łączników umieszczonych w puszkach instalacyjnych 
podtynkowych, umieszczonych na wysokości 1,3m od poziomu podłogi. W zaleŜności od rodzaju 
pomieszczenia jak i ilości opraw oświetleniowych zastosowano łączniki pojedyncze lub podwójne. 
Oprawy oświetleniowe zlokalizowane na danym piętrze podzielono na poszczególne obwody , które 
zasilane będą z rozdzielnicy TG lub TP. KaŜdy obwód oświetleniowy zabezpieczono wyłącznikiem 
nadpradowym. podtynkowo w uprzednio przygotowanych bruzdach wtynkowych. Po rozmieszczeniu 
kabli podtynkowych bruzdy naleŜy trwałe wypełnić masa gipsowa. Wszystkie niezbędne przekucia i 
przewierty naleŜy wykonywać w uzgodnieniu z Kierownikiem Budowy jeŜeli nie zostały 
uwzględnione w dokumentacji projektowej. 
 
 11.5.5. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych oraz innych odbiorczych. 
W obiekcie zastosowano gniazda wtykowe pojedyncze lub podwójne podtynkowe. Rozmieszczenie 
gniazd wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa. W przypadku wątpliwości ułoŜenie gniazd 
uzgodnić z Kierownikiem Budowy. Instalacje zasilającą prowadzić w podtynkowo. Kable w 
pomieszczeniach układać normatywnie zachowując wymagane odległości od krawędzi scian i sufitu tj 
15-25 cm. Gniazda wtykowe instalować w puszkach podtynkowych umieszczonych 30 cm od 
powierzchni podłogi. Obwody instalacji zasilania gniazd wtykowych zabezpieczyć w rozdzielnicy 
wyłącznikami nadprądowymi oraz dla ochrony przeciwporaŜeniowej wyłącznikami róŜnicowo 
prądowymi. W sanitariatach instalować gniazda IP 45 na wysokości 1,30 m od poziomu podłogi. 
Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym naleŜy instalować tak aby styk ten występował 
u góry. Gniazda wtyczkowe naleŜy instalować w sposób nie kolidujący z wyposaŜeniem 
pomieszczenia. Dla zasilania istniejącej klimatyzacji wykorzystać częściowo istniejące przewody 
zasilające. Zasilanie kurtyny na parterze zrealizować bezpośrednio z rozdzielnicy na parterze TP. 
 
11.5.6.  Pomiary: 
Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy przeprowadzić pomiary: 

• sprawdzenie ciągłości Ŝył 
• próba rezystancji izolacji 
• sprawdzenie skuteczności ochrony  przeciwporaŜeniowej  

 
11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów 
instalacji elektrycznej z Dokumentacja Projektowa. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj 
zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. W zaleŜności 
od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega : 
 
11.6.1. Rozdzielnice elektryczne. 
NaleŜy sprawdzić poprawność wykonania danej rozdzielnicy wraz z podłączeniem poszczególnych 
obwodów pod zaciski wyłączników. Ponadto oględzinom podlega cześć zewnętrzną rozdzielnicy z 
zabezpieczeniem ingerencji osób niepowołanych. Po zakończeniu prac związanych z montaŜem 
instalacji elektrycznej naleŜy wykonać pomiary poszczególnych obwodów elektrycznych, 
selektywności zadziałania zabezpieczeń głównych jak i skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej. 
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11.6.2. Instalacja elektryczna zasilania oświetlenia. 
NaleŜy sprawdzić poprawność rozmieszczenia jak i montaŜu opraw oświetleniowych w porównaniu 
do projektu wykonawczego. Ponadto sprawdzeniu podlega wielkość natęŜenia oświetlenia dla 
kaŜdego rodzaju pomieszczenia na podstawie normy. Po uruchomieniu instalacji elektrycznej naleŜy 
sprawdzić poprawność działania opraw oświetlenia awaryjnego. Sprawdzeniu podlega czas działania 
tego oświetlenia. 
 
11.6.3. Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych  
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montaŜu elementów jak i ich prawidłowe 
funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych naleŜy 
wykonać pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i róŜnicowoprądowych oraz rezystancji 
izolacji Ŝył. 
 
11.7. OBMIAR ROBÓT 
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i  sprawdzonych w naturze. 
 
11.8.  ODBIÓR ROBÓT 
11.8.1. Rodzaje odbiorów: 
Roboty podlegają: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
•  odbiorowi końcowemu. 
 

11.8.2. Odbiór robót zanikających: 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni na 
pisemne zgłoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym Inspektora 
Nadzoru. Z przeprowadzonego odbioru naleŜy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i 
zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.  
 
11.8.3.Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje 
się po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych 
robót. Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia, dokumentację powykonawczą, Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele 
zamawiającego i wykonawcy. Podczas odbioru naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST, i  
  obowiązującymi przepisami. 
- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami,. 
 
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.: 
- oznakowanie robót 
- montaŜ opraw 
- wykonanie instalacji przeciwporaŜeniowej 
- podłączenie do źródła zasilania 
- sprawdzenie działania instalacji 
- przeprowadzenie testów i pomiarów 
- trasowanie 
- przejścia przez ściany i stropy 
- układanie kabli 
- zakup i dostawa rozdzielnic 
- zakup, dostawa i montaŜ sprzętu i osprzętu 
- łączenie przewodów 
- ochrona przed poraŜeniem 
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- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 
 
11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

11.10. Przepisy związane 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych 
jakim  
    powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
2. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. DemontaŜ i montaŜ     
    wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
5. PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
    Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
6. PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia . 
7. PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  
    charakterystyk . 
8. PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
    bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
9. PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
      bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
10. PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
      bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
11. PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
      bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
12. PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
       bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 
13. PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca    
      bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym  
14. PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
      elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
15. PN-93/E-05009/53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
      elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. 
16. PN-92/E-05009/54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ wyposaŜenia  
      elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
17. PN-93/E-05009/61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  
      odbiorcze. 
18. PN-93/E-05009/443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
      bezpieczeństwo. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi  
      lub łączeniowymi. 
19. PN-91/E-05009/473 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
      bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetęŜeniowym. 
20. PN-92/E-05009/537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ  
      wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza. Urządzenia do odłączania  
      izolacyjnego i łączenia. 
21. PN-91/E-05009/701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pomieszczenia wyposaŜone  
      w wannę lub/i basen natryskowy. 
22. PN-91/E-05009/704Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Instalacje placów budowy i  
       robót rozbiórkowych. 
23. PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  Ochrona 

zapewniająca  
      bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór  
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      środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 
 
 
12. INSTALCJA   KOMPUTEROWA   I  TELEFONICZNA      
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji elektrycznej zasilania gniazd komputerowych oraz sieci strukturalnej zadania „Adaptacji 
istniejących pomieszczeń Komendy Powiatowej StraŜy PoŜarnej w Kościanie na siedzibę Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kościanie” 
 
12.1. WSTĘP 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1. W skład niniejszej części ST wchodzą następujące 
roboty: 
- instalacja elektryczna zasilania komputerowych gniazd wtykowych  
- instalacja sieci strukturalnej  
 
12.2.MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w dokumentacji technicznej. NaleŜy stosować 
wyroby producentów krajowych i zagranicznych powszechnie stosowane w budownictwie , 
posiadające świadectwa o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie./znak B lub CE/. Wykonawca 
zapewni aby tymczasowo składowane materiały , do czasu wbudowania , były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem i zachowały swoją jakość . Przed zastosowaniem materiałów wykonawca winien 
uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru i przedstawiciela Inwestora. Materiały na budowę naleŜy 
dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i protokołami odbioru 
technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiały naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom nie mogą 
być stosowane winny być usunięte z terenu budowy. Roboty, gdzie zastosowano materiały bez 
akceptacji Wykonawca wykonuje na własne ryzyko. Mogą one być nie odebrane i nie zapłacone. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu instalacji elektrycznej wg zasad niniejszej ST są: 
- przewody YDY 3x2,5mm2  
- przewód UPT kat. 6  4x2x0,5  
- szafa krosowa wisząca   KS  19” / 12U 
- panel krosowy  kat. 6 19” 48xRJ45. 
- osprzęt elektroinstalacyjny  
- aparaty zabezpieczające,   
- koryta kablowe  
 
12.3. SPRZĘT 
NaleŜy stosować sprzęt nie powodujący złego wpływu na bezpieczeństwo pracowników i jakość 
wykonywanych robot. UŜywany sprzęt powinien posiadać świadectwa dopuszczenia do uŜytkowania, 
jeśli takowe są wymagane przepisami. Urządzenia stosowane do wykonania instalacji elektrycznej 
naleŜy uŜytkować zgodnie z ich przeznaczeniem. 
 
12.4. TRANSPORT 
NaleŜy stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość transportowanych 
materiałów i wykonywanych robot. PrzewoŜone materiały i elementy powinny być układane zgodnie 
z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów i elementów oraz 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się na środkach transportu. 
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12.5. TECHNOLOGIA I OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Wykonawca odpowiada za prowadzenie robot zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów 
i wykonywanych robot zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robot, wymaganiami ST, 
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
UWAGA: Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie. NaleŜy zachować warunki 
bezpieczeństwa dla osób przebywających w budynku. Wyłączenie napięcia na okres niezbędny do 
prowadzenia robot będzie moŜliwe w terminach uprzednio uzgodnionych z Właścicielem budynku,  
PSP w Kościanie. 
 
12.5.1. Instalacja elektryczna zasilania komputerowych gniazd wtykowych. 
Instalacje gniazd 230 V dla zasilania komputerów naleŜy wykonać przewodami typu YDY 3x2,5 mm2 
(750 V) bezpośredni z tablicy TG ułoŜoną w kanałach  PCV przy podłodze pomieszczeń. Przewody 
układać we wspólnych kanałach z przegrodą separacyjną dla obwodów zasilających oraz przewodów 
sieci komputerowej i telefonicznej.   
Do montaŜu przewidziane są gniazda podwójne 2x2P+Z, 16 A 250 V z blokadą montowane w 
puszkach zespolonych natynkowych na ścianie, bezpośrednio nad kanałami PCV (zestaw gniazd ZG). 
Oddzielny obwód zasilający YDY 3x2,5 mm2 (750 V) planuje się do zasilania szafy krosowej KS 
(panel zasilający szafy z gniazdami sieciowymi). 
 
12.5.2. Instalacja sieci strukturalnej. 
W adaptowanych pomieszczeniach struktura okablowania obejmować będzie okablowanie poziome. 
Okablowanie poziome naleŜy wykonać na bazie skrętki czteroparowej UPT kategorii 6. KaŜde 
gniazdo sieci komputerowej naleŜy połączyć z gniazdem w panelu krosowym zamontowanym w 
szafie krosowej KS oddzielną linią (tworząc połączenie punkt-punkt). W ten sposób okablowanie 
poziome utworzy strukturę gwiazdy z centrum w szafie krosowej. Zaprojektowane linie okablowania 
strukturalnego nie przekraczają 90 m długości. 
W miejscach zaznaczonych w dokumentacji naleŜy zainstalować punkty przyłączeniowe  wyposaŜone 
w dwa gniazda kat. RJ45 jedno dla komputera i jedno gniazdo dla potrzeb telefonii.  
Całość okablowania prowadzone będzie w korytach kablowych. Główną magistralę wykonać z 
kanałów PCV prowadzonych w klatce schodowej i korytarzu pod sufitem. W pomieszczeniach 
okablowanie naleŜy prowadzić w kanałach PCV bezpośrednio przy podłodze. Kanały PCV posiadać 
powinny przegrody, gdyŜ instalacja logiczna będzie współdzielić je z instalacją elektryczną dla 
zasilania gniazd komputerowych. 
W projektowanym okablowaniu zastosowane są gniazda w postaci modułu  umieszczonego w 
puszkach natynkowych mieszczących dwa gniazda zlokalizowanych bezpośrednio nad kanałem PCV. 
KaŜde gniazdo posiadać będzie swój numer, który jest widoczny na gnieździe i panelu krosowym 
szafy krosowej KS. Projektuje się szafę krosową wiszącą SU 19” / 12 U o głębokości 400 mm 
zlokalizowaną w sekretariacie.  Wszystkie kable sieci komputerowej oraz telefonicznej naleŜy 
doprowadzić do szafy KS  i zakończyć na panelu kat. 6 19” 48xRJ45.  
Celem ułatwienia administrowania okablowaniem wszystkie gniazda przyłączeniowe 
naleŜy oznaczyć czytelnymi numerami umieszczonymi nad gniazdami. 
Przyjęto następującą numerację gniazd: 
LAN-yy-n  gdzie: 
yy – nr pokoju 
n – nr gniazda danych w KS 
Całą sieć strukturalna naleŜy wykonać  zgodnie z projektem wykonawczym. Podłączenie centrali 
telefonicznej do szafy krosowej KS  z naleŜy wykonać zgodnie z dokumentacją techniczna zakupionej 
centrali.  
 
12.5.3.  Pomiary i sprawdzenia : 
Po zakończeniu prac montaŜowych naleŜy przeprowadzić pomiary: 

• sprawdzenie ciągłości Ŝył 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 61 

• próba rezystancji izolacji 
• sprawdzenie skuteczności ochrony  przeciwporaŜeniowej  
• sprawdzenie przewodów sygnałowych 

 
12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrola jakości wykonanych robót dotyczy zgodności rozmieszczenia wszystkich elementów 
instalacji elektrycznej z projektem wykonawczym. Ponadto sprawdzeniu podlega rodzaj 
zastosowanych materiałów i ich właściwości oraz urządzeń i sposób ich wbudowania. W zaleŜności 
od rodzaju instalacji elektrycznej sprawdzeniu podlega : 
 
12.6.1. Instalacja elektryczna zasilania komputerowych gniazd wtykowych  
Sprawdzeniu podlega poprawność wykonania montaŜu elementów jak i ich prawidłowe 
funkcjonowanie. Dla wszystkich obwodów elektrycznych zarówno jedno jak i trójfazowych naleŜy 
wykonać pomiary zadziałania wyłączników nadprądowych i róŜnicowoprądowych oraz rezystancji 
izolacji Ŝył. 
 
12.6.2. Instalacja sieci strukturalnej 
Trasy przewodowe -  po wytrasowaniu tras pod przewody instalacyjne , naleŜy sprawdzić zgodność 
ich tras z dokumentacja wykonawczą. 
Układanie przewodów -  podczas układania przewodów i po zakończeniu robót kablowych naleŜy 
przeprowadzić następujące pomiary: zgodność z trasą opracowaną w dokumentacji oraz zbliŜenia i 
skrzyŜowania z innymi instalacjami. 
Sprawdzenie przewodów sygnałowych - przewody sygnałowe powinny zostać sprawdzone pod 
względem parametrów kwalifikujących okablowanie jako kat. 6. Po zakończeniu inwestycji tj. 
zainstalowaniu systemu okablowania, instalator wspólnie z przedstawicielem producenta systemu 
dokona pomiarów parametrów statycznych i dynamicznych sieci - okablowania poziomego 
(miedzianego) w sposób zgodny z wymaganiami norm ISO/IEC 11801,  EN 50173,  TSB - 67, TSB - 
95. 
 
12.7. OBMIAR ROBÓT 
Wielkości obmiarowe określa sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i  sprawdzonych w naturze. 
 
12.8.  ODBIÓR ROBÓT 
12.8.1. Rodzaje odbiorów: 
Roboty podlegają: 

•  odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
•  odbiorowi końcowemu. 
 

12.8.2. Odbiór robót zanikających: 
Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru w ciągu 3 dni na 
pisemne zgłoszenie Wykonawcy wpisem do dziennika robót i powiadomienia o tym Inspektora 
Nadzoru. Z przeprowadzonego odbioru naleŜy sporządzić protokół zawierający ocenę robót i 
zalecenia, które winny być wykonane przed podjęciem dalszych prac.  
 
12.8.3.Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznym odbiorem instalacji elektrycznej. Dokonuje 
się po przygotowaniu przez Wykonawcę dokumentów potrzebnych do naleŜytej oceny wykonanych 
robót. Do odbioru Wykonawca winien dostarczyć protokoły badań instalacji, certyfikaty, świadectwa 
dopuszczenia, dokumentację powykonawczą, Odbioru końcowego dokonują przedstawiciele 
zamawiającego i wykonawcy. Podczas odbioru naleŜy: 
- sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową, ST, i  
  obowiązującymi przepisami. 
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- sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót odpowiednimi protokółami,. 
 
W robotach elektrycznych cena wykonania obejmuje min.: 
- oznakowanie robót 
- montaŜ opraw 
- wykonanie instalacji przeciwporaŜeniowej 
- podłączenie do źródła zasilania 
- sprawdzenie działania instalacji 
- przeprowadzenie testów i pomiarów 
- trasowanie 
- przejścia przez ściany i stropy 
- układanie kabli 
- zakup i dostawa rozdzielnic 
- zakup, dostawa i montaŜ sprzętu i osprzętu 
- łączenie przewodów 
- ochrona przed poraŜeniem 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 
 
12.9. PODSTAWEA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę, za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu. 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN - EN 50173 Technika informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego  
2. PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach    
    budowlanych - Ustalenie ogólnych charakterystyk.  
3. PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -  
    Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo - ochrona przeciwporaŜeniowa.  
4. PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemysłowe zakłócenia radioelektryczne - Dopuszczalne  
     poziomy.  
5. PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemysłowe - Kompatybilność  
     elektromagnetyczna urządzeń - Ogólne wymagania i badania.. 
6.  PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy.(kod IP)  
7.  PN-IEC 801-2:1994 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania  
     procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące wyładowań elektrostatycznych. 
8.  PN-IEC 801-4:1994 - Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń do pomiaru i sterowania  
     procesami przemysłowymi - Wymagania dotyczące serii szybkich elektrycznych zakłóceń  
     impulsowych.  
9.   PN-IEC 1000-4-3:1996 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Metody badań i pomiarów –  
      Badanie odporności na pole elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej.  
10.  PN-EN 50081-1:1996 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące  
       emisyjności - Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione.  
11.  PN-EN 50082-1:1996 - Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania ogólne dotyczące  
       odporności – Środowisko domowe, handlowe i lekko uprzemysłowione.  
12.  PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania - System wymiarowy.  
13.  PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartością - Znaki i  
       znakowanie - Wymagania podstawowe.  
14.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2004 w sprawie warunków technicznych  
       jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.  
15.  PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. DemontaŜ i montaŜ     
        wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała przewodów. 
16.  PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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        Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe. 
17.   PN-91/E-05009/02 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Terminologia . 
18.   PN-91/E-05009/03Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych  
        charakterystyk . 
19    PN-92/E-05009/41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
         bezpieczeństwo. Ochrona przeciwporaŜeniowa. 
20.   PN-91/E-05009/42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
        bezpieczeństwo. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
21.   PN-91/E-05009/43 Instalacje elektryczne' w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
        bezpieczeństwo. Ochrona przed prądem przetęŜeniowym. 
22.   PN-92/E-05009/45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
        bezpieczeństwo. Ochrona przed spadkiem napięcia. 
23.  PN-93/E-05009/46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
        bezpieczeństwo. Odłączanie i łączenie. 
24.   PN-92/E-05009/47 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca    
        bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym  
25   PN-93/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
        WyposaŜenia  elektrycznego. Postanowienia wspólne. 
26.   PN-IEC 364-4-481 :1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.   
        Ochrona zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zaleŜności od wpływów   
        zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów  
         zewnętrznych 
 
 
 
 
 
 
                                                                     SIWZ opracował: 
                                                                                                  

Oddział Ekonomiczny i Administracyjny  
PSSE w Kościanie 

 

  

  

  

  

  


