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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
Lp. Ilość stron specyfikacji Nazwa specyfikacji  
   

1 Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 
2 Kod CVP 45331210-01   

 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACI WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ 

3 Kod CPV 45262500-6 ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 
4 Kod CPV 45410000-4 TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE  

ROBOTY TYNKARSKIE I OKŁADZINY ŚCIAN 
5 Kod CPV 45442100-8 ROBOTY MALARSKIE 
6 Kod CPV 45310000-3 

 
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
WEWNĘTRZNYCH 

7 Kod CPV 45421146-9 
 

ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA SUFUTÓW 
PODWIESZANYCH 

8 Kod 45421152-4 INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I ZABUDÓW 
SUFITOWYCH 

9 Kod CPV 45111300 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
10 (Kod CPV 45332300-6) 

 
INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z TWORZYW 
SZTUCZNYCH 

 (Kod CPV 45332200-5) 
 

INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
 

 
WYMAGANIA OGÓLNE 
Kod CPV 45000000-7 
 
[dotyczące wszystkich Specyfikacji Technicznych (ST) i wszystkich Szczegółowych Specyfikacji 
Technicznych (SST) dla obiektów budowlanych] 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP   
1.1. Przedmiot ST   
1.2. Zakres stosowania ST   
1.3. Zakres robót objętych ST   
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1.4. Określenia podstawowe   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   
2. MATERIAŁY   
3. SPRZĘT     
5. WYKONANIE ROBÓT   
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT   
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   
10. PRZEPISY ZWIĄZANE   
 
WSTĘP 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. 
REMONT INSTNIEJACYCH WEZŁÓW SANITARNO – SZATNIOWYCH  DLA CZĘŚCI 
MĘSKIEJ I DAMSKIEJ (WC+ NATRYSKI), ORAZ REMONTU INSTALCJI WODY 
KRYTEJ PŁYWALNI OSiR PRZY UL. POMORSKIEJ 61 w ZAWIERCIU  
działka nr. ew 96/3, 96/4 (k.m.54 obręb Zawiercie); ul. Pomorska 61 42 - 400 Zawiercie,  
inwestor_ Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
 
Zakres stosowania ST 
Inwestycja obejmuje remont pomieszczeń węzła sanitarno – szatniowego, w szczególności pomieszczeń – 
wc i natrysków. 
Projekt zakłada wykonanie prac remontowych istniejących instalacji wodnej  i kanalizacyjnej, instalacji 
wentylacji mechanicznej, elektrycznej w zakresie niezbędnym do odebrania prac remontowych. 
Założenia projektowe dotyczą przede wszystkim prac związanych z wykonaniem sufitu podwieszonego, 
obłożeniu ścian nowymi płytkami ceramicznymi, oraz elementami mozaik. 
Zaprojektowana została również nowa posadzka z odpływami liniowymi w miejscu kratek ściekowych.. 
Opracowanie dotyczy również elementów wyposażenia dla pomieszczenia natrysków o raz wc. 
 
Zakres robót objętych ST 
Rozwiązania budowlane konstrukcyjno – materiałowe dotyczące prac remontowych  
 
ZAKRES PRAC REMONTOWYCH; 
a) Prace rozbiórkowe i demontażowe 
b) Prace montażowe elementów budowlanych, instalacyjnych branży sanitarnej, wyposażenia   
c) Wentylacja  
d) Instalacje elektryczne 
 
Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
 
remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
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pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 
 
dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
 
dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz pomiarami powykonawczymi. 
 
aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
 
opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 
za prowadzoną budowę. 
rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w 
formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
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części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
 
ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
 
inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, 
której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora 
na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach 
i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
 
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna 
obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
 
normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 
robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od dnia 
akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Przekazanie terenu inwestycji. 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren inwestycji wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże dziennik budowy, 
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety stwiorb. 
Dokumentacja projektowa 
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Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację 
projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
 W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 
ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
 W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową 
i SST. 
 Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
 W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu instalacji, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy instalacji rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
Zabezpieczenie terenu inwestycji 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu inwestycji w okresie trwania realizacji kontraktu aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające. 
 Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania inwestycji i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Ochrona własności publicznej  
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie inwestycji. 
 O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
 W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. 
 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i 
Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i 
w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
MATERIAŁY 
Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 
SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
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Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 
także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
-  organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
-  wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
-  system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
-  wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
-  sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
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Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
 Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w 
rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy inwestycji 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
 Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy inwestycji należy wpisywać w szczególności: 
datę przekazania Wykonawcy terenu inwestycji, 
datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
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[3] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[2], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
[4] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie 
w formie przewidzianej prawem. 
 Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
 Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym 
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
 Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
 Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
 
ODBIÓR ROBÓT 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
odbiorowi częściowemu, 
odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
 W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
 W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
protokoły odbiorów częściowych, 
recepty i ustalenia technologiczne, 
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
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deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji gwarancyjnym i rękojmi. 
 Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie 
oceny wizualnej obiektu  
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 
 
PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i 
w dokumentacji projektowej. 
 Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, 
poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
 
 Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy 
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
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Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 
1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
 
 Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI WENTYLACJI MECHANCZNEJ 
(Kod CVP 45331210-01) 
 
SPIS TREŚCI 
 
Wstęp. 
Materiały. 
Sprzęt 
Transport 
Wykonanie robót 
Kontrola jakości robót 
Obmiar robót 
Odbiór robót. 
Podstawa płatności. 
Przepisy związane. 
 
Wstęp 
Przedmiot  specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (S) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wbudowaniem instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach objętych 
opracowaniem – pomieszczenia natrysków części męskiej i damskiej. 
Zakres stosowania specyfikacji Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zakres robót objętych specyfikacją 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują czynności umożliwiające i mające na celu 
wykonanie robót montażowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami i 
opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robót wchodzą: 
 
- roboty przygotowawcze, 
- wymagania dotyczące wyrobów i robót stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych (roboty montażowe),  
- odbiór robot i kontrola jakości. 

Określenia podstawowe - definicje 

Określenia podane w niniejszej S są zgodne z PN-B-01411. 

Wentylacja pomieszczenia 

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego części, mająca na celu usunięcie powietrza 
zużytego zanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza zewnętrznego. 

Wentylacja mechaniczna 

Wentylacja będąca wynikiem działania urządzeń mechanicznych wprowadzających powietrze w 
ruch. 

Instalacja wentylacji 

Zestaw urządzeń, zespołów i elementów wentylacyjnych służących do uzdatniania i 
rozprowadzania powietrza. 
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Rozdział powietrza w pomieszczeniu 

Rozdział powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewników i wywiewników,  
w celu zagwarantowania wymaganych warunków – intensywności wymian powietrza, ciśnienia, 
czystości, temperatury, wilgotności względnej, prędkości ruchu powietrza, poziomu hałasu w 
strefie przebywania ludzi. 

Rozprowadzenie powietrza 

Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości do wentylowanej przestrzeni lub z tej 
przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów. 

Uzdatnianie powietrza 

Procesy realizowane przy użyciu środków technicznych mających na celu zmianę jednej lub kilku 
wielkości charakteryzujących jakość i stan powietrza. 

Ogrzewanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na podwyższeniu jego temperatury. 

Chłodzenie powietrza 

Uzdatnianie powietrz polegające na obniżeniu jego temperatury. 
 

Nawilżanie powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na powiększaniu w nim zawartości wilgoci.  

Wentylatory 

Urządzenia służące do wprowadzenia powietrza w ruch. 

Filtracja powietrza 

Uzdatnianie powietrza polegające na usuwaniu z niego zanieczyszczeń stałych lub ciekłych. 

Odzyskiwanie ciepła 

Wykorzystanie ciepła zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia zapotrzebowania 
na ciepło przez instalację wentylacyjną. 

Czerpnia wentylacyjna 

Element instalacji, przez który jest zasysane powietrze zewnętrzne. 

Wyrzutnia wentylacyjna 

Element wentylacji, przez który powietrze jest usuwane na zewnątrz. 

Filtr powietrza 

Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych. 

Nagrzewnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza. 
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Chłodnica powietrza 

Przeponowy wymiennik ciepła przeznaczony do chłodzenia i ewentualnie do osuszania 
powietrza. 

Urządzenie do odzyskiwania ciepła 

Urządzenie przeznaczone do przekazywania ciepła zawartego w strumieniu powietrza zużytego 
do strumienia powietrza uzdatnionego lub odwrotnie. 

Osuszacz powietrz 

Urządzenie przeznaczone do zmniejszania zawartości wilgoci w powietrzu. 

Odkraplacz 

Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wody unoszonych przez strumień powietrza z 
urządzenia do odzysku ciepła lub powierzchni chłodnic. 

Przewód wentylacyjny 

Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowiący obudowę przestrzeni, 
przez którą przepływa powietrze. 

Przepustnica 

Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub przewód wentylacyjny pozwalający na 
zamknięcie lub regulację strumienia powietrza przez zmianę oporu powietrza. 

Tłumik hałasu 

Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny mający na celu zmniejszenia 
hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów. 

Nawiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej przestrzeni. 

Wywiewnik 

Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej przestrzeni. 

Okap 

Element instalacji odciągu miejscowego umieszczonego bezpośrednio nad źródłem wydzielania 
zanieczyszczeń powietrza. 

Klapa pożarowa 

Zespół umieszczony w sieci przewodów wentylacyjnych (między dwiema strefami pożarowymi), 
przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu się ognia i dymu z jednej strefy do drugiej. 

Centrala wentylacyjna 

Urządzenie składające się z zespołu urządzeń służących do przygotowania powietrza pod 
względem czystości, temperatury, wilgotności we wspólnej obudowie i przeznaczone do 
nawiewania lub/i wywiewu powietrza.   

Materiały 

Wymagania ogólne dotyczące wyrobów stosowanych w instalacji wentylacji 
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Materiały z których wykonywane są wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych powinny odpowiadać warunkom stosowania w instalacjach. 
Stopień zabezpieczenia antykorozyjnego obudów urządzeń powinien odpowiadać co najmniej 
właściwościom blachy stalowej ocynkowanej. 
Powierzchnie obudów powinny być gładkie, bez załamań, wgnieceń, ostrych krawędzi i 
uszkodzeń powłok ochronnych. 
Szczelność połączeń i elementów wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi powinna 
odpowiadać wymaganiom szczelności tych przewodów. 
Należy zapewnić łatwy dostęp do urządzeń i elementów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w celu 
ich obsługi, konserwacji lub wymiany. 
Zamocowanie urządzeń i elementów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinno być wykonane z 
uwzględnieniem dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno – klimatyzacyjnych  powinny być zamontowane 
zgodnie z instrukcją producenta. 
Urządzenia i elementy instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinny mieć dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 
 
Przewody wentylacyjne 

Materiały 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne powinny być wykonane z następujących materiałów: 

1) Blacha lub taśma stalowa ocynkowana. 
2) Wymiary przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych o przekroju prostokątnym i 

kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506. 
3) Szczelność przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych powinna odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76001. 
4) Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-03434. 
5) Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-B-76002. 

Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji 
powinien zastosować sprzęt dostosowany do technologii robót i wykonywanych czynności oraz 
gwarantujący właściwą jakość robót. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni 
sprawne i dostosowane do wymagań warunków BHP. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt 
zaakceptuje Kierownik  Budowy. 

Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć 
uszkodzeń, odkształceń przewożonych materiałów. Przewożone materiały powinny być 
rozmieszczone równomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem się czasie ruchu 
pojazdu. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruch drogowego 
oraz przepisami BHP. 
Rodzaj oraz ilość środków transportu powinien gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. 
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Wykonanie robót 

Przewody wentylacyjno - klimatyzacyjne 

Wykonanie przewodów i kształtek z blach powinno odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
03434. 
Połączenia przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych z blachy powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-76002. 

1) Przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budowlanych w 
odległościach umożliwiających szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku 
połączeń kołnierzowych odległość ta powinna wynosić co najmniej 100 mm. 

2) Przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonać w otworach, których 
wymiary są od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów 
wentylacyjnych lub przewodów wentylacyjnych z izolacją. Przewody na całej grubości 
przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem elastycznym o 
podobnych właściwościach. 

3) Przejścia przewodów wentylacyjno- klimatyzacyjnych przez przegrody oddzielenia 
przeciwpożarowego powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporność ogniową 
tych przegród. 

4) Izolacja cieplna przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych powinna mieć szczelne 
połączenia wzdłużne i poprzeczne. 

5) Izolacja cieplna nie wyposażona przez producenta w warstwę chroniącą przed 
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników 
atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie 
osłon na swojej zewnętrznej powierzchni. 

6) Materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na 
korozję w miejscu zamontowania. 

7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodów wentylacyjnych powinna być 
odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania. 

8) Odległość między przewodami lub podwieszeniami powinna być ustalona z 
uwzględnieniem ich wytrzymałości i wytrzymałości przewodów wentylacyjnych tak aby 
ugięcie sieci przewodów wentylacyjnych nie wpływało na jej szczelność, właściwości 
aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 

9) Zamocowania przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych do konstrukcji budowlanej 
powinno przenosić obciążenia wynikające z ciężarów: 
- przewodów wentylacyjno - klimatyzacyjnych 
- materiału izolacyjnego; 
- elementów instalacji wentylacji i klimatyzacji nie zamocowanych niezależnie 

zamontowanych w sieci przewodów wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
- elementów składowych podpór lub podwieszeń. 

10) Elementy zamocowania podpór lub podwieszeń do konstrukcji budowlanej powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej trzy w stosunku do 
obliczeniowego obciążenia. 

11) Pionowe elementy podwieszeń oraz poziome elementy podpór powinny mieć 
współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

12) Poziome elementy podwieszeń i podpór powinny mieć możliwość przeniesienia 
obliczeniowego obciążenia oraz być takiej konstrukcji, aby ugięcie między ich 
połączeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie 
przekraczały 0,4 % odległości między zamocowaniami elementów pionowych. 
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13) Połączenia między pionowymi i poziomymi elementami podwieszeń i podpór powinny 
mieć współczynnik bezpieczeństwa równy co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy 
plastyczności pod wpływem obliczeniowego obciążenia. 

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urządzenia i elementy w sieci przewodów 
wentylacyjnych mogły być zdemontowane lub wymienione, należy zapewnić niezależne 
ich zamocowanie do konstrukcji budynku. 

15) Podpory i podwieszenia w obrębie maszynowni oraz w odległości nie mniejszej niż 15 m 
od źródła drgań powinny być wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podkładek z 
materiałów elastycznych lub wibroizolatorów. 

Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej i  klimatyzacji 

1) Czyszczenie instalacji powinno być zapewnione przez demontaż elementu składowego 
instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworów rewizyjnych w przewodach instalacji 
wentylacji. 

2) Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów wentylacyjnych 
powinny być tak zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów. 

3) Elementy usztywniające wewnątrz przewodów wentylacyjnych o przekroju prostokątnym 
powinny mieć opływowe kształty. 

4) Nie należy stosować wewnątrz przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ostro 
zakończonych śrub lub innych elementów które mogą powodować zagrożenie dla 
zdrowia lub uszkodzenie urządzeń czyszczących. 

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urządzeń wentylacyjnych powinny się łatwo otwierać. 
6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na końcu przewodu wentylacyjno - 

klimatyzacyjnego, jego wymiar powinien być równy wymiarom przekroju poprzecznego 
przewodu wentylacyjno - klimatyzacyjnego 

7) W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji wentylacji i klimatyzacji w 
celu umożliwienia czyszczenia, powstałe w ten sposób otwory powinny mieć przekrój 
kanału wentylacyjno – klimatyzacyjnego.  

8) Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w 
przewodach wentylacyjnych urządzeń: 

- przepustnice 
- klapy pożarowe 
- nagrzewnice 
- tłumiki hałasu 
- filtry 
- wentylatory 
- urządzenia do odzysku ciepła 

Wentylatory 

1) Sposób zamocowania wentylatorów powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich 
drgań na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatorów) oraz na instalacje przez 
stosowanie łączników elastycznych. 

2) Wymiary poprzeczne i kształt łączników elastycznych powinny być zgodne z wymiarami i 
kształtem otworów wentylatora. 

3) Długość łączników elastycznych powinna wynosić 100≤ L ≤250 mm. 
4) Łączniki elastyczne powinny być tak zamocowane, aby ich materiał zachowywał kształt 

łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania wentylatora nie były 
przenoszone na instalacje wentylacji. 

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewnić prawidłowy kierunek obrotów. 
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Centrale wentylacyjne 

Centrale wentylacyjne powinny być wyposażone w elastyczne elementy o długości L wynoszącej 
100 ≤ L ≤ 250 mm zamontowane między ich króćcami wlotowymi i wylotowymi a siecią 
przewodów. 

Centrale wentylacyjne na powietrzu zewnętrznym powinny być wyposażone w przepustnice 
umożliwiające odcięcie dopływu powietrza zewnętrznego po wyłączeniu centrali. 

Wymienniki ciepła 

Nagrzewnice 

1) Nagrzewnice powinny być tak zamontowane, aby był łatwy całkowity spust czynnika 
grzejnego i odpowietrzenie wymiennika ciepła oraz ich demontaż w celu okresowego 
czyszczenia lub wymiany. 

2) Sposób przyłączenia przewodu doprowadzającego czynnik grzewczy do nagrzewnicy 
powinien ułatwiać ich naturalne odpowietrzenie. Przy nagrzewnicach wodnych przewód 
zasilający powinien być przyłączony od dołu, a przewód powrotny od góry. 

3) Sposób zamontowania armatury regulacyjnej i odcinającej nagrzewnice powinien 
odpowiadać wymaganym warunkom przepływu czynnika w instalacji. Należy zapewnić 
możliwość łatwego demontażu zaworów regulacyjnych bez konieczności spuszczania 
czynnika grzewczego z instalacji. 

4) Nagrzewnice narażone na zamarznięcie w wyniku oddziaływania niskiej temperatury 
zewnętrznej powinny być zabezpieczone przez zastosowanie odpowiedniego systemu 
przeciwzamrożeniowego. 

5) Nagrzewnice elektryczne powinny być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia 
prądowe i zabezpieczenia przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury powierzchni 
grzejnej. Układ sterujący powinien zabezpieczyć przed włączeniem nagrzewnicy bez 
jednoczesnego uruchomienia wentylatora instalacji wentylacji. 

Urządzenia do odzysku ciepła 

1) Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny być wyposażone z obu stron w otwory 
rewizyjne umożliwiające czyszczenie tych urządzeń. 

2) Urządzenia do odzyskiwania ciepła, w których występuje wykraplanie pary wodnej 
powinny mięć instalację do odprowadzenia skroplin do kanalizacji. 

Filtry powietrza 

1) Filtr powinien być wyposażony we wskaźniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnalizujące 
konieczność wymiany wkładu filtrującego lub jego regeneracji. 

2) Zamocowanie filtra powinno być trwałe i szczelne. Szczelność zamocowania filtra 
powinna odpowiadać wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886. 

3) Wkłady filtracyjne należy montować po zakończeniu „brudnych” prac budowlanych lub 
zabezpieczać je przed zabrudzeniem. 

Nawiewniki, wywiewniki, okapy 

1) Elementy ruchome nawiewników i wywiewników powinny być osadzone bez luzów, ale z 
możliwością ich przestawiania. Położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób 
trwały. 
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2) Nawiewników nie powinno się umieszczać w pobliżu przeszkód (elementy konstrukcji 
budynku, podwieszane lampy) mających zakłócający wpływ na kształt i zasięg strumienia 
powietrza. 

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i 
szczelny. 

4) Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić 
jak najkrótszą trasą, bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków. 

5) W przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą 
przewodów elastycznych nie należy zgniatać tych przewodów i stosować dłuższych niż  
4 m. 

6) Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną 
obsługę, konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów 
przegrody. 

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych” prac 
budowlanych. 

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w 
pozycji całkowicie otwartej. 

9) Okapy zamontowane możliwie nisko urządzeniem z zachowaniem przepisów BHP. 

Czerpnie i wyrzutnie 

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczać instalacje wentylacji 
przed wpływem warunków atmosferycznych np. zastosowanie żaluzji, daszków 
ochronnych itp. 

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed 
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp. 

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny być zamocowane w sposób zapewniający 
wodoszczelność przejścia przez dach. 

Przepustnice 

1) Przepustnice do regulacji wstępnej i zamykające, nastawiane ręcznie, powinny być 
wyposażone w elementy umożliwiające trwałe zablokowanie dzwigni napędu w 
wybranym położeniu. Mechanizm napędu przepustnic nie powinien mieć nadmiernych 
luzów powodujących powstawanie drgań i hałasu w czasie pracy instalacji. 

2) Mechanizm napędu przepustnic powinien umożliwiać łatwą zmianę położenia łopatek w 
pełnym zakresie regulacji. Przepustnice powinny mieć wyraźne oznaczenie położenia 
otwartego i zamkniętego. 

3) Szczelność przepustnicy zamykającej w pozycji zamkniętej powinna odpowiadać co 
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

4) Szczelność obudowy przepustnic powinien odpowiadać co najmniej klasie A wg 
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751. 

Tłumiki hałasu 

1) Tłumiki powinny być połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 
oznakowaniem kierunku przepływu. 

2) Sieć przewodów należy łączyć z tłumikami za pomocą łagodnych kształtek 
przejściowych. 
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W projekcie przyjęto poniższe rozwiązanie przebudowy istniejącej 
wentylacji mechanicznej.   
W pomieszczeniach szatni oraz natrysków częściowo zostaną wymienione  kanały wyciągowe  na 
nowe ukryte w przestrzeni projektowanego sufitu technicznego. 
Kanały zostaną wpięte do istniejącej instalacji wentylacji wg. załączonych rysunków. 
Wyciąg z pomieszczeni   realizowany będzie przez nowe  anemostaty kwadratowe na skrzynkach  
rozprężnych. Wymiary skrzynek  średnice podejść oraz przebieg tras przedstawiono na 
rysunkach.  
Wszystkie projektowane elementy wentylacyjne powinny być wykonane z blachy stalowej 
ocynkowanej. 
Dodatkowo powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez obustronne malowanie 
proszkowe na kolor wg architektury. 
 

a) Anemostat kwadratowy595 x 595 na skrzynce rozprężnej: 
595 x 595 H= 250 d=200   
 

b) Kanał Ø250 wykonany z blachy stalowej ocynkowanej 
 

c) Kanał prostokątny 250 x 150 wpalony do istniejącego kanału wentylacyjnego w 
pomieszczeniu szatni. Koniec kanału zaślepiony. Połączenie za pośrednictwem krućca 
przyłączeniowego  do kanałów prostokątnych 
 

d) Istniejący kanał wentylacyjny 315 x 250. 
 
Kanał należy zaślepić  w pomieszczeniu natrysków. 
Do kanału należy wmontować krućec przyłączeniowy okrągły Ø250 do kanałów prostokątnych. 
 

Kanały wentylacyjne 

 Projektowana instalacja zostanie wykonana z kanałów i kształtek prostokątnych, oraz 
okrągłych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej. 
Kanały zostaną podwieszone pod sufitem w piwnicy wg rysunków. 
Podczas montażu kanałów należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość wystąpienia kolizji z 
istniejącym uzbrojeniem budynku (szczególnie podczas przebić). 
 

Izolacja  

 Kanał nawiewny i wywiewny należy  zaizolować matą kauczukową o grubości  ≥ 12 mm. 
 Kanał czerpny i wyrzutny należy zaizolować matą kauczukową o grubości ≥ 32 mm.  
 

Czerpnia/wyrzutnia 

 Świeże powietrze dostarczane będzie do budynku za pośrednictwem czerpni ściennej 400 
x 400 mm zlokalizowanej w ścianie zewnętrznej budynku w pomieszczeniu 0.2. 
Z braku możliwości zastosowania wyrzutni w innym miejscu, zostanie ona zamontowana w 
ścianie zewnętrznej budynku w pomieszczeniu 0.5, w przestrzeni pod istniejącymi schodami 
zewnętrznymi. Z uwagi na niskie usytuowanie wyrzutni przestrzeń pod schodami należy 
zabezpieczyć przed dostępem do niej osób trzecich. Kanał czerpny  i wyrzutny zostanie 
połączony z centralą za pośrednictwem króćca elastycznego. Należy zabezpieczyć możliwość 
otwierania/zamykania przepływu poprzez zastosowanie przepustnic płaszczyznowych z 
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siłownikami sterowanymi automatyką centrali. Przepustnice, powinny być dostarczone wraz z 
centralą. Jeśli nie należy je zamontować na kanałach.  
 

Nawiewniki i kratki wyciągowe  

 Nawiew powietrza w pomieszczeniu 0.2 odbywa się poprzez kratki wentylacyjne oraz w 
pomieszczeni 0.3 dysze dalekiego zasięgu zamontowane na kanałach nawiewnych. 
Widoczne części kratek oraz dysz powinny być w kolorze białym. Zasięg strugi powietrza 
wypływającego z dyszy do 30 m. 
Wywiew Z pomieszczeń poprzez kratki zamontowane na kanałach wyciągowych. 
Projektuje się kratki prostokątne wyposażone w przepustnice regulacyjne. Kratki montowane 
bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych. 
Wymiary kratek, oraz średnice dyszy dalekiego zasięgu przedstawiono na rysunku.  
 

Regulacja instalacji 

 Regulacja instalacji odbywać się będzie poprzez kratki wentylacyjne z przepustnicami, 
oraz przez przepustnice regulacyjne zamontowane przed dyszami dalekiego zasięgu. 

Kontrola jakości robót. 

Kontrola działania 

Prace wstępne 

Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji wentylacji i klimatyzacji należy wykonać 
następujące prace wstępne: 
a) Próbny ruch całej instalacji wentylacji i klimatyzacji w warunkach różnych obciążeń (72 

godziny); 
b) Nastawa i sprawdzenie klap pożarowych; 
c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 

eksploatacyjnych; 
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno – klimatyzacyjnych  
e) Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku, jeśli to konieczne, 

ustawienie kierunku przepływu powietrza z nawiewników; 
f) Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających; 
g) Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego; 
h) Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej; 
i) Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z 

uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych; 
j) Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi; 
k) Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej; 
l) Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją. 

Procedura prac 

1. Wymagania ogólne 
Kontrola działania powinna postępować w kolejności od pojedynczych urządzeń i części 
składowych instalacji, przez poszczególne układy instalacji, do całej instalacji. Należy 
obserwować stabilność działania instalacji jako całości. W czasie kontroli działania instalacji 
wentylacji i klimatyzacji należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych badań, nastaw i 
regulacji wstępnej instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
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2. Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjno - 
klimatyzacyjnych 
a) Kierunek obrotów wentylatorów; 
b) Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora; 
c) Działanie wyłącznika; 
d) Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic; 
e) Działanie systemu przeciwzamrożeniowego; 
f) Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych; 
g) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
h) Elementy zabezpieczające silników napędzających. 
i)  

3. Kontrola działania wymienników ciepła 
a) Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych; 
b) Kierunek obrotów pomp cyrkulacyjnych wymienników ciepła; 
c) Doprowadzenie czynnika do wymienników. 
 

4. Kontrola działania filtrów powietrza 
Wskazania różnicy ciśnienia i monitorowanie. 
 

5. Kontrola działania przepustnic wielopłaszczyznowych 
Sprawdzenie kierunku ruchu siłowników. 
 

6. Kontrola działania klap pożarowych  
a) Badanie urządzenia wyzwalającego i sygnału wyzwalającego; 
b) Kontrola kierunku i położeń granicznych klap i wskaźnika. 
 

7. Kontrola działania sieci przewodów 
a) Działanie elementów dławiących zainstalowanych w instalacji ogrzewczej; 
b) Dostępność do sieci przewodów. 
 

8. Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu 
powietrza w pomieszczeniu 
a) Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników; 
b) Próba dymowa do wstępnej oceny przepływów powietrza w pomieszczeniu jak również 

cyrkulacji powietrza w poszczególnych punktach pomieszczenia. 
 

9. Kontrola działania elementów regulacyjnych i szaf sterowniczych 
Wyrywkowe sprawdzenie działania regulacji automatycznej i blokad w różnych warunkach 
eksploatacyjnych przy różnych wartościach zadanych regulatorów, a w szczególności: 
a) Wartości zadanej temperatury wewnętrznej; 
b) Wartości zadanej temperatury zewnętrznej; 
c) Działania włącznika rozruchowego; 
d) Działania przeciwzamrożeniowego; 
e) Działania klap pożarowych (wyzwalanie i sygnalizowanie); 
f) Działania regulacji strumienia powietrza; 
g) Działania urządzeń do odzyskiwania ciepła; 

 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
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Zakres rzeczowy pomiarów kontrolnych 

Instalacja: 
- Pobór prądu silnika; 
- Strumień objętości powietrza; 
- Temperatura powietrza; 
- Opór przepływu na filtrze. 

Pomieszczenie: 
- Strumień objętości powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu 
- Poziom dźwięku (jeżeli jest słyszalny). 

Zakres ilościowych pomiarów kontrolnych i kontroli działania 

 
1. Zakres ilościowy 
Zakres ilościowy kontroli działania i pomiarów kontrolnych należy ustalić z Inwestorem, a jeżeli 
nie ma specjalnych wymagań należy stosować poziom A (WTWiO – instalacje wentylacyjne i 
klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002 r.). 
 
2. Procedura pomiarów 
Pomiary powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i 
doświadczenie. 
Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów pomiarowych, 
uzgodnić metody pomiarów i rodzaje przyrządów pomiarowych. 
Tolerancja mierzonych wartości: 
- Strumień objętości powietrza w pomieszczeniu ± 20 %; 
- Strumień objętości powietrza w całej instalacji ± 15 %; 
- Temperatura powietrza nawiewanego ± 2 °C; 
- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi ± 1,5 °C; 
- Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ± 3 dB(A). 

 
Obmiar robót 
Jednostką obmiaru jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzględnia 
elementów składowych instalacji obmierzonych według innych jednostek: 
- kpl. (komplety) 

- szt. (sztuka) 

- kg (kilogram) 

- m3 (metr sześcienny) 

 

Odbiór robót 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonania prac jest wykazanie, ze w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji wentylacji i klimatyzacji oraz stwierdzenie zgodności ich 
wykonania z projektem oraz z obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. 
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące czynności: 
a) Porównanie wszystkich elementów wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji z 

zestawieniem projektowy, zarówno w zakresie materiałów, jak i ilości oraz jeśli jest to 
konieczne w zakresie właściwości i części zamiennych; 
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b) Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji wentylacji i klimatyzacji z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami technicznymi; 

c) Sprawdzenie dostępności dla obsługi instalacji wentylacji i klimatyzacji ze względu na 
działanie, czyszczenie i konserwację; 

d) Sprawdzenie czystości instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
e) Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji wentylacji i klimatyzacji; 

Badania ogólne 

a) Dostępność dla obsługi; 
b) Stan czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza; 
c) Rozmieszczenie i dostępność otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów; 
d) Kompletność znakowania; 
e) Realizacji zabezpieczeń przeciwpożarowych ( klapy pożarowe, obudowy); 
f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych: 
g) Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych; 
h) Zainstalowanie urządzeń, zamocowania przewodów itp. w sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań; 
i) Środków do uziemienia urządzeń i przewodów. 

Badanie wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych 

a) Sprawdzenie czy elementy urządzenia zostały połączone w prawidłowy sposób; 
b) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych; 
c) Sprawdzenie konstrukcji i właściwości; 
d) Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych; 
e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów; 
f) Sprawdzenie zamocowania silników; 
g) Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirników w obudowie; 
h) Sprawdzenie naciągów pasów klinowych; 
i) Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych; 
j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem; 
k) Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora; 
l) Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej. 

Badanie wymienników ciepła 

a) Sprawdzenie zgodności tabliczek znamionowych z projektem; 
b) Sprawdzenie szczelności zabudowania w obudowie; 
c) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń; 
d) Sprawdzenie materiału z jakiego wykonano wymiennik; 
e) Sprawdzenie prawidłowości przyłączenia zasilania i powrotu czynnika; 
f) Sprawdzenie warunków zainstalowania zaworów regulacyjnych; 
g) Sprawdzenie czy niema uszkodzeń odkraplaczy; 
h) Sprawdzenie, czy zainstalowano urządzenie przeciwzamrożeniowe. 

Badanie filtrów powietrza 

a) Sprawdzanie zgodności typu i klasy filtrów na podstawie oznaczeń z danymi projektowymi; 
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie; 
c) Sprawdzanie systemu filtracji pod względem ewentualnych uszkodzeń; 
d) Sprawdzanie wskaźnika różnicy ciśnienia pod względem ewentualnego uszkodzenia; 
e) Sprawdzenie czystości filtra. 
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Badanie czerpni powietrza 

Sprawdzenie wielkości, materiału i konstrukcji żaluzji zewnętrznych z danymi projektowymi. 

Badanie przepustnic wielopłaszczyznowych 

Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia. 

Badanie klap pożarowych 

a) Sprawdzenie warunków zainstalowania; 
b) Sprawdzenie, czy urządzenie ma certyfikat; 
c) Sprawdzenie, czy urządzenie wyzwalające jest właściwego typu. 

Badanie sieci przewodów 

a) Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe i 
kontrolę dotykową; 

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem. 

Badanie nawiewników i wywiewników 

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym. 

Badanie elementów regulacji automatycznej i szaf sterowniczych 

a) Sprawdzenie kompletności każdego obwodu układy regulacji na podstawie schematu 
regulacji; 

b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujników; 
c) Sprawdzenie kompletności i rozmieszczenia regulatorów; 
d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgodność z projektem odnośnie: 

- umiejscowienia, dostępu; 
- rozmieszczenia części zasilających i części regulacyjnych; 
- systemu zabezpieczeń; 
- wentylacji i klimatyzacji; 
- oznaczenia; 
- typów kabli; 
- uziemiania; 
- schematów połączeń w obudowach. 

Wykaz dokumentów dotyczących podstawowych danych eksploatacyjnych 

a) Parametry powietrza wewnętrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchyłkami; 
b) Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego (lato, zima); 
c) Strumień powietrza zewnętrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum); 
d) Liczba użytkowników; 
e) Czas działania; 
f) Obciążenie cieplne pomieszczeń 
g) Rodzaj stosowanych elementów nawiewnych i wywiewnych; 
h) Wymagane wielkości różnicy ciśnienia między pomieszczeniami (+/-); 
i) Poziom dźwięku A w pomieszczeniach oraz poziom dźwięku A przy czerpni i wyrzutni 

powietrza; 
j) Klasa filtrów; 
k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna; 
l) Parametry obliczeniowe wymienników ciepła (dla lata i zimy); 
m) Wymagana jakość wody zasilającej; 
n) Ciśnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii; 
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o) Napięcie i częstotliwość zasilającego prądu elektrycznego. 

Wykaz dokumentów inwentarzowych  

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali; 
b) Schematy instalacji uwzględniające elementy wyposażenia regulacji automatycznej; 
c) Schematy regulacyjne zawierające schemat połączeń elektrycznych i schemat rurociągów 

(schemat oprzewodowania odbiorników); 
d) Schematy blokowe układów regulacji zawierające schematy oprzewodowania odbiorników; 
e) Dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie zainstalowanych urządzeń i 

elementów (w tym certyfikaty bezpieczeństwa); 
f) Raport wykonawcy instalacji dotyczących nadzoru nad montażem (książka budowy). 

Dokumenty dotyczące eksploatacji i konserwacji 

a) Raport potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli istnieją) w 
zakresie obsługi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku; 

b) Podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek; 
c) Instrukcje obsługi wszystkich elementów składowych instalacji; 
d) Wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji automatycznej (czujniki, 

urządzenia sterujące, regulatory, styczniki, wyłączniki); 
e) Dokumentacje związane z oprogramowaniem systemów regulacji automatycznej. 

Podstawa płatności 

Płaci się za rzeczywiście wykonaną i odebraną instalację. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w S i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Przepisy związane 

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (późniejszymi zmianami); 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz. 
690); 

- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blach 
o przekroju prostokątnym – Wymiary; 
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- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków – Przewody proste i kształtki wentylacyjne z 
blachy o przekroju kołowym – Wymiary; 

- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja – Terminologia; 
- PN-B-03434:1999 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania; 
- PN-B-76001:1996 Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Szczelność. Wymagania i badania. 
- PN-B-76002:1976 Wentylacja – Połączenie urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 

blaszanych; 
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynków – Urządzenia wentylacyjne końcowe – Badania 

aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających; 
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne - 

Właściwości mechaniczne; 
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące części 

składowych sieci przewodów ułatwiające konserwację sieci przewodów; 
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynków – Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące 

odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji; 
- PrEN 12236 Wentylacja budynków – Podwieszenia i podpory przewodów – Wymagania 

wytrzymałościowe. 
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ROBOTY MURARSKIE I MUROWE  
(KOD CPV 45262500-6 ) 
 
1.Wstęp 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót remontowych 
węzłów sanitarnych części męskiej i damskiej  w budynku krytej pływalni OSiR 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla 
stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót murowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.Materiały 
Materiały zgodnie z danymi ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
3.Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z wykazem ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4.Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z wymaganiami ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Wykonanie robót 
- naprawy ścian i sufitów po demontażach 
 
1.6. Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości zgodnie z ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie zaleceniami specyfikacji ogólnej 
technicznej 
 
1.8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zaleceniami specyfikacji ogólnej 
technicznej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogólnej technicznej. 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogólnej i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w specyfikacji ogólnej specyfikacji technicznej 
 
1.9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z wytycznymi ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.10. Dokumenty odbioru robót. Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z 
zaleceniami ogólnej specyfikacji technicznej. 
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TYNKOWANIE 
(Kod CPV 45410000-4) 
 
TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE  
(Kod CPV 45410000-4) 
 
SPIS TREŚCI 
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
REMONT INSTNIEJACYCH WEZŁÓW SANITARNO – SZATNIOWYCH  DLA CZĘŚCI 
MĘSKIEJ I DAMSKIEJ (WC+ NATRYSKI), ORAZ REMONTU INSTALCJI WODY 
KRYTEJ PŁYWALNI OSiR PRZY UL. POMORSKIEJ 61 w ZAWIERCIU  
działka nr. ew 96/3, 96/4 (k.m.54 obręb Zawiercie); ul. Pomorska 61 42 - 400 Zawiercie,  
inwestor_ Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
 
1.2. Przedmiot ST 
Wykonie prac związanych z pracami wykończeniowymi przy przepustach (uzupełnianie otworów, 
tynkowanie) 

1.3. Zakres stosowania ST 
Dotyczy ewentualnych ubytków w ścianach po przeprowadzeniu przewiertów, przepustów, które należy 
doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych w obiektach kubaturowych i obejmuje 
wykonanie następujących czynności: 
– przygotowanie podłoża  
– wykonanie warstwy wyrównawczej, 
– wykonanie tynków zwykłych jednowarstwowych. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych 
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących 
wykonania i odbiorów tynków zwykłych , dla prac związanych z odtworzeniem ewentualnych ubytków 
przy pracach instalacyjnych. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a także podanymi poniżej: 
Podłoże – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk.  
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoża. 
Warstwa gruntująca – powłoka wzmacniająca i uszczelniająca podłoże oraz zwiększająca przyczepność 
dolnej warstwy tynku. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót tynkarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.  
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1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych 
Roboty tynkarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 
 
2.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. 
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:  
a) do przygotowania podłoża – młotki, szczotki druciane, odkurzacze przemysłowe, urządzenia do 
mycia hydrodynamicznego, urządzenia do czyszczenia strumieniowo-ściernego, termometry elektroniczne, 
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoża, 
b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewoźne zbiorniki na wodę, 
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,   
c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
3.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
 
3.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
dotyczące instalacji klimatyzacyjnej (przejścia technologiczne) 
 
3.3. Przygotowanie podłoża 
3.3.1. Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 
3.3.2. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy 
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła 
lub wypalając je lampą benzynową. 
3.3.3. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
 
3.4. Wykonywanie tynków zwykłych 
3.4.1. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi 
określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
3.4.2. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu 
powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
3.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
3.4.4. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
3.4.5. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w proporcji 
1:1:2. 
 
4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
4.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt 6 
 
4.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 
pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 
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b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 
zwilżania, 
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 
CPV 45000000-7, pkt 7 
 
5.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych 
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do 
spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie 
surowym. 
Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, okładzin, obróbek 

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy potrącaniu 
powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków ścian, należy doliczyć 
powierzchnię ościeży w stanie surowym. 
 
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
 
6.1. Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. 
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KŁADZENIE I WYKŁADANIE PODŁÓG  
(Kod CPV 45432100- 5)  
 
1. Wstęp 
1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót remontowych 
węzłów sanitarnych części męskiej i damskiej  w budynku krytej pływalni OSiR. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla 
stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót posadzkarskich. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną 
 
4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje: 
- gruntowanie podłoża, 
- wykonanie posadzek na zaprawie klejowej  
 
Płytka Antypoślizgowa 
Wymiary 12x24,5 cm 
Kolor Nieglazurowany szara 
Klasa antypoślizgowa C 
Płytka z widoczną strukturą przeznaczona do przestrzeni publicznych basenowych 
W natryskach zastosować płytki spełniające  ogólne wymagania antypoślizgowości R13; a w natryskach i 
Wc zastosować płytki – grupy C wg DIN 51097 
„Określenie poślizgu na mokrej powierzchni nas której chodzi się bosa nogą”;  ponadto klasa ścieralności 
płytek min. 3, twardość min. 9 st. Mohsa; 
Płytka podłogowa 12x24,50 cm o grubości 10 mm, z powierzchnią struktury,  antypoślizgowość R13, 
klasa ścieralności III-IV.  kolor płytek wg załącznika graficznego.  
Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian.  
Płytki układać na klej zgodny z systemem izolacji wodnej, odpowiedni do płytek gresowych .  
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Spoinowanie fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych parametrach.  
Szerokość fugi max 1,5 mm. W części mokrej do spoinowania płytek używać wodoodpornej 
dwuskładnikowej  epoksydowej fugi, a płytki układać na  epoksydowej zaprawie klejącej. 
 
6. Wykonanie robót 
 
Należy rozebrać wszystkie warstwy podłogowe w natryskach i WC. Po rozebraniu wszystkich  warstw 
podłogowych, płytę stropową należy osuszyć, oczyścić. Po wykonaniu powyższych prac można odtwarzać 
nawierzchnię: 
a) na płycie stropowej ułożyć warstwy spadkowe na warstwie sczepnej (kontaktowej) o nachyleniu ok 
1,5%- 2% w kierunku odwodnienia liniowego i wpustów, przy wpustach i odwodnieniu pozostawić 
płaskie powierzchnie. Warstwa sczepna z zaprawy klasy min. C15 
b) wykorzystać system wpustów z kołnierzem   flizelinowym i uszczelnić przejścia wpustów przez strop 
c) na przygotowanym podłożu ułożyć membranę izolacyjną z żywicy metakrylowej z wyprowadzeniem na 
ściany, żywice na powierzchniach pionowych, na świeżo przesypać obficie ogniowo suszonym piaskiem 
kwarcowym 0,3 – 1,2mm 
d) na membranie ułożyć matę drenażowa grubości 2cm 
e) na membranie rozłożyć warstwę izolacji ze styropianu XPS300 grubości 6cm 
f) na styropianie ułożyć warstwę poślizgową z folii PE 0,2mm 
g) na folii ułożyć jastrych dociskowy z zaprawy klasy min. C25 zbrojony siatką z pretów 3mm o oczkach 
15x15cm , w styku jastrychu ze ścianami wykonać fasety (wyoblenia) po promieniu 2-3cm 
h) na jastrychu ułożyć min. w dwóch warstwach izolację przeciwwodną z dwuskanikowej mineralnej, 
eleastycznej powłoki izolacyjnej o grubości ok. 4mm (izolacja przeciwko wodzie bez ciśnienia – typu 
średniego). Izolację wyprowadzić na ściany na wysokość min.20cm (docelowo w pomieszczeniach 
natrysków na wysokość całej ściany) w narożach wkleić w pierwszą warstwę powłoki taśmę uszczelniającą 
i) na izolacji układać płytki ceramiczne wg specyfikacji projektowej, na kleju mineralnym klasy C2ES2 
metodą kombinowaną, w natryskach spoina klasy RG, w pozostałych pomieszczeniach CG2 
 
Należy rozebrać wszystkie warstwy podłogowe w natryskach  posadzki 
Po rozebraniu wszystkich warstw podłogowych, płytę stropową należy osuszyć, oczyścić. 
 
Następnie można przystąpić do odtwarzania nawierzchni: 
- na płycie stropowej ułożyć warstwy spadkowe na warstwie sczepnej (kontaktowej) o 
nachyleniu ok. 1,5 - 2% w kierunku wpustów; przy wpustach pozostawić płaskie 
powierzchnie (pierścienie) o szerokości 23 cm; warstwa sczepna z zaprawy klasy min. C 15 
- wymienić wpusty na dwustopniowe w systemie Sita mini lub Dallmer z kołnierzem 
fizelinowym i uszczelnić przejścia wpustów przez strop 
- na przygotowanym podłożu ułożyć membranę izolacyjną z żywicy metakrylowej firmy RPM Belgium z 
wyprowadzeniem na ściany; żywice na powierzchniach pionowych, na świeżo przesypać obficie ogniowo 
suszonym piaskiem kwarcowym 0,3 - 1,2 mm 
- na membranie ułożyć matę drenażową (np. firmy Dorken) grubości 2 cm 
- na membranie rozłożyć warstwę izolacji ze styropianu XPS 300 grubości 6 cm 
- na styropianie ułożyć warstwę poślizgową z folii PE 0,2 mm 
- na folii ułożyć jastrych dociskowy z zaprawy klasy min. C 25 zbrojony siatką z prętów 3mm o oczkach 
15x15 cm; w styku jastrychu ze ścianami wykonać fasety (wyoblenia) p o promieniu 2-3 cm 
- na jastrychu ułożyć min. w dwóch warstwach izolację przeciwwodną z dwuskładnikowej, mineralnej, 
elastycznej powłoki izolacyjnej o grubości ok. 4 mm (izolacja przeciwko wodzie bez ciśnienia - typu 
średniego). Izolację tę wyprowadzić na ściany na wysokość min. 20 cm 
(docelowo w pomieszczeniach natrysków na wysokość całej ściany); w narożach wkleić w pierwszą 
warstwę powłoki taśmę uszczelniającą 
-na izolacji układać płytki ceramiczne na kleju mineralnym klasy C2ES2 metodą kombinowaną; w 
natryskach spoina klasy RG, w pozostały pomieszczeniach CG2 
- w natryskach zastosować płytki spełniające ogólne wymagania antypoślizgowości R12; poza natryskami 
należy zastosować płytki grupy B, a w natryskach– grupy C wg DIN 51097 



                                                                                                                
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawiercie, luty 2018r 
 

 

35 

„Określenie poślizgu na mokrej powierzchni nas której chodzi się bosa nogą”; ponadto klasa ścieralności 
płytek min. 3, twardość min. 9 st. Mohsa; 
Płytki układać w układzie prostopadłym do ścian. Płytki układać na klej zgodny z systemem izolacji 
wodnej, odpowiedni do płytek gresowych . 
Spoinowanie fugą na zaprawie cementowo-epoksydowej o podwyższonych parametrach. Szerokość fugi 
max 1,5 mm. 
 
Posadzki właściwe. 
Posadzka jednobarwna z płytek podłogowych ceramicznych z cokolikami luzem ułożonych na za prawie 
cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podłoża, zagruntowaniem mlekiem 
cementowym, ustawieniem punktów wysokościowych, sortowaniem płytek, przycięciem, dopasowaniem 
i ułożeniem na zaprawie oraz wypełnieniem spoin zaprawą, oczyszczeniem i umyciem powierzchni. 
Wykonanie tych podłóg polegać będzie na układaniu płytek ceramicznych na kleju na przygotowanym już 
podłożu. Przed rozpoczęciem układania płytek, należy przygotować podłoże do położenia kleju. 
Zakres wykonania obejmuje także osadzenie kratek ściekowych, styki z progami drzwi i innymi 
posadzkami – listwy dylatacyjne ze stali nierdzewnej, osadzane w warstwie kleju, pod płytkami. Należy 
stosować materiał sortowany. 
Klejenie i przygotowanie podłoży – wg instrukcji producenta. 
Szerokość spoin, zależy od rodzaju płytek. 
Spoiny wykonywać szerokości takiej, aby połączenia spoin ścian i podłogi pokrywały się ze sobą z 
tolerancją +/-0.2 szerokości spoiny; do wypełnienia spoin stosować zaprawę wodo- i kwasoodporną; 
kolor do uzgodnienia z Nadzorem Autorskim. 
Sposób rozmierzania wg projektu architektury. 
Wygląd 
- Spoiny muszą być liniowe, ciągłe i bez załamań. 
- Spoiny na ścianach muszą być równoległe do głównych osi lub określonego 
wyposażenia, jeśli nie określono inaczej. 
- Cięcia okładzin powinny być ograniczone do minimum, fragmenty docięte jak 
największe a cięcia ukryte w najmniej widocznych miejscach. 
Posadzki układać ściśle wg wskazań producenta. Przed układaniem wyrównać powierzchnie, nierówne 
krawędzie należy wyprofilować i zabezpieczyć. 
Tolerancje i dokładność. 
- Żadne nagłe nierówności i nieregularności nie mogą się pojawić na powierzchni 
okładziny. 
- Dopuszczalna dewiacja dla okładzin wynosi 2mm od założonego poziomu. 
Maksymalna odchyłka pomiędzy dwoma przeciwległymi powierzchniami wynosi: 1mm dla połączeń 
mniejszych niż 6mm, 2mm dla połączeń większych niż 6mm. 
- Przy sprawdzaniu wykonywanym za pomocą 2-metrowego liniału mierniczego z 
zamocowanymi na obu jego końcach stopkami o grubości 3 mm, umieszczanego w 
dowolnym miejscu na powierzchni, ruch liniału mierniczego nie powinien być zakłócany przy 
przesuwaniu go po powierzchni, a szczeliny pomiędzy liniałem a powierzchnią nie mogą być w żadnym 
miejscu większe niż 6 mm. 
 
7. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości wykonywać zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji technicznej oraz zaleceniami 
producenta w zakresie stosowania technologii wykonania robót. 
 
8. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zapisami  ogólnej specyfikacji 
Technicznej 
 
9. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie zaleceniami specyfikacji ogólnej 
technicznej 
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10. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zaleceniami specyfikacji ogólnej 
technicznej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogólnej technicznej. 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogólnej i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w specyfikacji ogólnej specyfikacji technicznej 
 
11. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z wytycznymi ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
12. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z danymi ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
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ROBOTY MALARSKIE 
(Kod CPV 45442100-8) 
 
SPIS TREŚCI 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.          DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
REMONT INSTNIEJACYCH WEZŁÓW SANITARNO – SZATNIOWYCH  DLA CZĘŚCI 
MĘSKIEJ I DAMSKIEJ (WC+ NATRYSKI), ORAZ REMONTU INSTALCJI WODY 
KRYTEJ PŁYWALNI OSiR PRZY UL. POMORSKIEJ 61 w ZAWIERCIU  
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
malarskich realizowanych wewnątrz obiektu budowlanego po pracach związanych z wykonaniem prac 
instalacyjnych , prowadzeniem orurowania i montażu poszczególnych kaset ściennych w pomieszczeniach. 
 
Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp. 
 
Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń) 
przygotowanie podłoża, wykonanie powłok malarskich. 
Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów 
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań 
dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów 
oraz ich odbiorów. 
Do malowania przewidziano miejsca (jeżeli zachodzić będzie taka konieczność) związane z 
wykonywaniem montażu poszczególnych jednostek wewnętrznych, wykonaniem orurowania w 
miejscach przejść przez ściany, stropy. Zaprojektowana jako lateksowa powłoka malarska na 
przygotowanym tynku cementowo wapiennym. Do wykonania przewidziano gruntowanie, 
malowanie dwukrotne. Ściany, sufity. 

 
Określenia podstawowe i definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 
Podłoże malarskie – surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, 
tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 
Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni. 
Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. 
pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
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Lakier – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 
transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub 
emaliom. 
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem 
środków pomocniczych. 
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną lakową, terpentyną 
itp.). 
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą – zawiesina pigmentów i obciążników w 
spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
Farba na spoiwach mineralnych – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, przygotowana w 
postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki. 
Farba na spoiwach mineralno-organicznych – mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. 
dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.), pigmentów, wypełniaczy oraz środków 
pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót malarskich 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
Dokumentacja robót malarskich 
Roboty malarskie należy wykonywać na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne 
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać: 
rodzaje powłok malarskich oraz ich kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
warunki użytkowania powłok malarskich. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich, będące w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami), 
wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć: 
oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 
europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 
oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź 
uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 
deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona 
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
określonym przez Komisję Europejską. 
Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji (okresu przydatności do użytkowania). 
 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych, kartach technicznych itp.). 
 
Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
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• farby olejne i alkidowe (ftalowe) odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane  styrenowe 
odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 
 
Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 
–  rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus denaturowany, 
inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć właściwości techniczne określone przez producenta wyrobów 
malarskich i odpowiadające wymaganiom odpowiednich dokumentów odniesienia (PN bądź aprobat 
technicznych). 
 
Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich  
Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat 
technicznych lub wytycznych wynikających z niniejszej specyfikacji technicznej. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed 
działaniem promieni słonecznych. 
Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych 
opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poniżej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej. Wyroby 
pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości 
warstw nie większej niż 10.  
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
 
Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi i sprzętu, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska, a także 
bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących roboty malarskie. Przy doborze narzędzi i sprzętu należy 
uwzględnić wymagania producenta stosowanych materiałów i wyrobów. 
Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
– pędzle i wałki, 
– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 
– agregaty malarskie ze sprężarkami, 
– drabiny i rusztowania. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
 
Warunki przystąpienia do robót malarskich 
Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie a także kontroli materiałów. 
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 
• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych 
• Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu przeprowadzeniu prób szczelności urządzeń 
i orurowania. 
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Tynki zwykłe 
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej Specyfikacji 
Technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie 
odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona 
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz 
odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani 
pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną 
przez producenta wyrobów malarskich. 
Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 
podanych w tablicy 1. 
Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 
starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt 
powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna. 
 
Wymagania dotyczące powłok malarskich 
Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 
niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na 
szorowanie oraz na reemulgację,  
aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 
bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 
Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które 
będą wykorzystywane do wykonywania robót. 
 
Badania podłoży pod malowanie 
Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących 
terminach: 
• tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z 
uwzględnieniem wymagań określonych w szczegółowej specyfikacji technicznej robót tynkowych, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 
• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, 
wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 
 
Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 
dziennym lub sztucznym. 
Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 
czystej szmatki. 
Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 
należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 
 
Kontrola jakości materiałów 
Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom  
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Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 
czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 
terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w 
kolorze i konsystencji mieszaninę. 
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 
w przypadku farb ciekłych: 
skoagulowane spoiwo, 
nieroztarte pigmenty, 
grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
kożuch, 
ślady pleśni, 
trwały, nie dający się wymieszać osad, 
nadmierne, utrzymujące się spienienie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny, 
w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 
ślady pleśni, 
zbrylenie, 
obce wtrącenia, 
zapach gnilny. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 
Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych 
wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni 
każdego z nich do 0,5 m2. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady przeprowadzania odbioru końcowego 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 
(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz niniejszą specyfikację techniczną. 
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 
 
DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
 Normy 

 PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy 
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja. 

 
 Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 
późniejszymi zmianami). 
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2010  r. Nr 
138, poz. 935). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 
1623). 
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach che-micznych (tekst jednolity Dz. 
U. z 2009  r. Nr 152, poz. 1222 z późniejszymi zmianami). 
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Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, 
oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, 
poz. 1126). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z 
późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie informacji o preparatach 
niebezpiecznych, dla których karta charakterystyki nie musi być dostarczona (Dz. U. Nr 109, poz. 721). 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych oraz niektórych preparatów chemicznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 53, poz. 439). 
 
 Inne dokumenty i instrukcje 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV 
45000000-7, wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 
„Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2011 rok. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie Arkady – 1990 rok. 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNYCH 
(Kod CPV 45310000-3) 
 
ROBOTY W ZAKRESIE PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH  
 
SPIS TREŚCI 
 
1.  CZĘŚĆ OGÓLNA  
 1.1.  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 1.2.  Przedmiot ST  
 1.3.  Zakres stosowania ST  
 1.4.  Przedmiot i zakres robót objętych ST  
 1.5.  Określenia podstawowe, definicje  
 1.6.  Ogólne wymagania dotyczące robót  
 1.7.  Dokumentacja robót montażowych 
 1.8.  Nazwy i kody 
 
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI  
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8.  ODBIÓR ROBÓT  
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego  
REMONT INSTNIEJACYCH WEZŁÓW SANITARNO – SZATNIOWYCH  DLA CZĘŚCI 
MĘSKIEJ I DAMSKIEJ (WC+ NATRYSKI), ORAZ REMONTU INSTALCJI WODY 
KRYTEJ PŁYWALNI OSiR PRZY UL. POMORSKIEJ 61 w ZAWIERCIU  
 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z układaniem i montażem elementów instalacji elektrycznej (układanie kabli i przewodów, 
montaż osprzętu) w obiektach kubaturowych.  
Specyfikacja nie obejmuje robót elektrycznych niskoprądowych. 
 
Zakres stosowania ST 
 
Z PRZYLEGŁEJ DO POMIESZCZENIA ROZDZIELNI RG WYPROWADZIĆ NOWY 
OBWÓD JEDNOFAZOWY  ZABEZPIECZONY WYŁĄCZNIKIEM RÓŻNICOWO - 
PRĄDOWYM JEDNOFAZOWYM 25 A/0,3 A I WYŁĄCZNIKIEM NADMIAROWO 
PRĄDOWYM TYPU b 16 A DLA ZASILANIA OŚWIETLENIE I SUSZARKI ŁAZIENKI  
INSTALACĘ OŚWIETLENIOWĄ (kolor zielony) WYKONAĆ PRZWODEM  
TYPU YDY 3X1,5 mm A ODCINEK OD RG DO SUSZARKI PRZWODEM  
TYPU YDY 3X2,5 m (kolor niebieski) 
 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe 
wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz 
uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej. 
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Przedmiot i zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczą zasad wykonywania i odbioru robót 
związanych z: 
– układaniem kabli i przewodów elektrycznych, w tym szynoprzewodów montowanych poza 
rozdzielnicami, 
– montażem osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dla obiektów kubaturowych oraz obiektów 
budownictwa inżynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót 
związanych z: 
– kompletacją wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 
– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża. 
– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją techniczną, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich elementów 
wyznaczonych w dokumentacji, 
– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich wyznaczonych kabli i 
przewodów, 
– przeprowadzeniem wymaganych prób i badań oraz potwierdzenie protokołami kwalifikującymi 
montowany element instalacji elektrycznej, 
 
Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są zgodne z odpowiednimi normami oraz 
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. a także podanymi 
poniżej: 
Specyfikacja techniczna – dokument zawierający zespół cech wymaganych dla procesu wytwarzania lub 
dla samego wyrobu, w zakresie parametrów technicznych, jakości, wymogów bezpieczeństwa, wielkości 
charakterystycznych a także co do nazewnictwa, symboliki, znaków i sposobów oznaczania, metod badań i 
prób oraz odbiorów i rozliczeń. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego obszaru 
zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu oraz metodykę badań 
dla potwierdzenia tych wymagań. 
Deklaracja zgodności – dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, stwierdzający 
zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, wymogami lub 
specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfikującą), 
stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, przepisami, 
wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 
Część czynna – przewód lub inny element przewodzący, wchodzący w skład instalacji elektrycznej lub 
urządzenia, który w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej może być pod napięciem a nie 
spełnia funkcji przewodu ochronnego (przewody ochronne PE i PEN nie są częścią czynną). 
Połączenia wyrównawcze – elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub obcych w celu 
wyrównania potencjału.  
Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, impulsów 
elektrycznych w wybrane miejsce.  
„Przewody powinny być oznaczone zgodnie z EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja zacisków, to 
powinny być one oznaczone zgodnie z EN 60445”. 
„Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod prowadzących 
do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 60364, to wynikowy stopień bezpieczeństwa 
instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z dokumentem wieloczęściowym  HD 60364”. 
Oprzewodowanie powinno kończyć się w: 
– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub 
– urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 
umieszczonym w puszce; lub 
– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu oprze 
wodowania, 
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– w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być użyta dla kilku opraw 
oświetleniowych. 
Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu 
neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz określenie przewodu PEN 
826-13-25)]”. 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, stosowanych przy 
układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, zabezpieczający przed 
uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 
Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 
– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 
– drabinki instalacyjne, 
– koryta i korytka instalacyjne, 
– kanały i listwy instalacyjne, 
– rury instalacyjne, 
– kanały podłogowe, 
– systemy mocujące, 
– puszki elektroinstalacyjne, 
– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 
– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp.). 
Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej przeznaczone do 
wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania energii elektrycznej. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w 
inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze względu na 
jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego – „Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego jest punkt 
jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek obwodu zasilającego wyłącznie instalację 
oświetlenia zewnętrznego”. 
Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła emitowanego 
przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do podtrzymania, mocowania 
i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody pomocnicze wraz z elementami 
potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie zawierające samych lamp”. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 
elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie 
wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 
Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 
zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. Obejmuje przewody 
czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i przyłączoną aparaturę łączeniową, 
sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być wspólny dla różnych obwodów. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 
instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów 
mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
– wiercenie wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
– kucie kucie bruzd i wnęk, 
– osadzanie osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
– montażu montaż uchwytów do rur i przewodów, 
– montaż montaż konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, instalacji wiązkowych, 
szynoprzewodów, 
– montaż montaż korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych, 
– oczyszczenie oczyszczenie podłoża – przygotowanie do klejenia. 
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Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
Dokumentacja robót montażowych 
Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku zamówień 
publicznych), sporządzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 
zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664), 
– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 
z późniejszymi zmianami), 
– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia producentów 
dotyczące stosowania wyrobów, 
– protokoły odbiorów częściowych, końcowych oraz robót zanikających i ulegających zakryciu z 
załączonymi protokołami z badań kontrolnych, 
– dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 
1994 r. – Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
Montaż elementów instalacji elektrycznej należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i 
szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót montażowych, opracowanych dla 
konkretnego przedmiotu zamówienia. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu pożądanego 
standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych w dokumentacji 
technicznej dla projektowanych rozwiązań. 
 Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów pod 
warunkiem: 
– spełniania tych samych właściwości technicznych, 
– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do 
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta). 
 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano 
w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 2 
Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej w obiektach 
budowlanych należy stosować przewody, kable, osprzęt oraz aparaturę i urządzenia elektryczne 
posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się wyroby, dla których producent lub jego upoważniony 
przedstawiciel: 
– dokonał oceny zgodności z wymaganiami dokumentu odniesienia według określonego systemu 
oceny zgodności, 
– wydał deklarację zgodności z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane specyfikacje 
techniczne, normy opracowane przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC) i wprowadzone 
do zbioru Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa 



                                                                                                                
SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
Zawiercie, luty 2018r 
 

 

47 

Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), 
aprobaty techniczne, 
– oznakował wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
– wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla wyrobu umieszczonego w 
określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa, 
– wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego, dopuszczonego do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualną dokumentacją projektową, 
sporządzoną przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnioną. 
 Zastosowanie innych wyrobów, wyżej nie wymienionych, jest możliwe pod warunkiem posiadania 
przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzględnienia ich w zatwierdzonym projekcie 
dotyczącym montażu urządzeń elektroenergetycznych w obiekcie budowlanym. 
 
Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg wymogów dla rodzaju 
pomieszczenia i powłokę ochronną.  
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, liczba żył: 1, 3, 4, 5.  
Napięcia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6/6 kV; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV; 18/30 kV, 
a przekroje żył: 16 do 1000 mm². 
Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do układania na stałe, 
w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na linkach nośnych, a także 
natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od przeznaczenia danego przewodu. 
Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zależności od 
wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 mm², przy czym zasilanie 
energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju minimalnego 1,5 mm². 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju żył do 10 mm² 
należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, obsługujących duże 
rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, obwody rozdzielcze dla dużej liczby 
odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych 
zamontowanych liniowo. 
Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium (aluminium pokryte 
niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w obudowie o określonym stopniu 
ochrony IP lub bez obudowy. 
 
Zestawienie materiałów instalacji elektrycznej dla części męskiej i damskiej: 
 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość 

Niezgrupowane 

1  BERYL IP 65  szt.  6.00  

2  OVAL IP 54  szt.  2.00  

3  Przewód YDY 3x2.5  m  10 

4  
SCHNEIDER sedna jednobiegunowy pojedynczy 
SDN0100321  

szt.  2.00  

5  TELEFONIKA YDY YDY3x1,5mm2  m  50 
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6  TELEFONIKA YDY YDY3x2,5mm2  m  15 

7  Wypust elektryczny, 16A, jednofazowa  szt.  1.00  

 

Lp. Nazwa Jednostka Ilość 

1  BERYL IP 65  szt.  10.00  

2  
SCHNEIDER sedna jednobiegunowy pojedynczy 
SDN0100321  

szt.  2.00  

3  
Tablica RG (wyłącznik różnicowo - prądowy jednofazowym 25A/0,3 A 
1 szt, wyłącznik nadmiarowo prądowy typu 191 B 10 A 1 szt., wyłącznik 
nadmiarowo prądowy typu 191 B 16 A 1 szt.) 

KPL..  1.00  

4  TELEFONIKA YDY YDY3x1,5mm2  m  85 

5  TELEFONIKA YDY YDY3x2,5mm2  m  40  

6  RURA OCHRONNA PCV  m    45  

 
Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy pożarowe, w 
miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów przy przejściach przez 
ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. Kable i przewody układane 
bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 
Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych jako mocowane 
systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji elektrycznej. Pozwalają na 
swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z 
nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe.  
Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych lub 
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o szerokości 50 do 600 mm. 
Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów dodatkowych, ułatwiających układanie wg 
zaprojektowanych linii oraz zapewniające utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych 
osób. Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie kabli 
sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 
Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo aluminiowych lub 
jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce montażu mogą być ścienne, 
przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. 
Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich 
szerokości (10) 16 do 256 (300) mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody 
wewnętrzne stałe lub mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 
równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych sieci przy 
wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń producenta i zaleceń normy. 
Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm występują w odmianie podstawowej i o 
podwyższonych wymaganiach estetycznych jako słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i 
listew można podzielić na dwie grupy: ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący 
wyposażenie użytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci 
telefonicznych, transmisji danych oraz audio-video.  
Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt  
Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem trzymającym stałym 
lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski zaciskowe lub uchwyty kablowe 
przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych (niektóre elementy mogą być wykonane także z 
metali). 
Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak rury instalacyjne 
– mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub zamykane).  
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Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu gniazd i 
łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub podłogowe i sufitowe. 
Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, 
które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są 
szkodliwe dla człowieka, jednocześnie zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki 
uzależniony jest od systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki 
natynkowe, podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 
muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, sufitowa lub 
końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 75 mm – dwu- trzy- lub 
czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm².  
Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących prąd 
elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie lub lutowanie; ich 
zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i przyłączanie przewodów do 
instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania końców przewodu oraz umożliwia systemowe 
izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych.  
Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można kilka grup 
materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne itp. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz 
za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
Montaż przewodów instalacji elektrycznych 
Zakres robót obejmuje:  
– W istniejącej tablicy rozdzielczej RG1 należy zainstalować rozłącznik izolacyjny (100 A), dwa 
wyłączniki różnicowo prądowy (63 A / 30 mA) oraz dwa wyłączniki nadmiarowo prądowy (klasy B 50 A) 
- Zasilanie centralek wentylacyjnych wykonać należy przewodem typu YDY 5*10 mm2 ułożonym w 
korytku instalacyjnym  
– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 
– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak:, osadzenie przepustów, 
zdejmowanie przykryć kanałów instalacyjnych, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub 
podłożach, 
– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 
– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i przewodów 
(pkt 2.2.2.), 
– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w 
trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% 
wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w tablicy poniżej. 
 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
Średnica znamionowa rury (mm) 18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 
 
– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 
– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy 
współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodów 
barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 
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– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak: zaprawianie bruzd, 
naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż przykryć kanałów instalacyjnych, 
– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.  
 
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
pkt 6 
 
 Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 
 
 Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin częściowych i 
końcowych polegających na kontroli: 
– zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym, 
– zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej, 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 
przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 
– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 
– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 
potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 
– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 
elektrycznej, 
– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 
– pomiarach rezystancji izolacji, 
Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych 
obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać 
miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 kV. 
Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie z wymogami 
zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 
 
 Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostały wbudowane lub 
zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego 
wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 7 
 
 Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji elektrycznej 
Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary odpowiadające 
zawartym w dokumentacji i tak: 
– dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 
– dla kabli i przewodów: m,  
– dla sprzętu łącznikowego: szt., kpl., 
 
 W specyfikacji technicznej szczegółowej dla robót montażowych instalacji elektrycznej 
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamówienia, można ustalić inne szczegółowe zasady 
przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robót  
W szczególności można przyjąć zasady podane w katalogach zawierających jednostkowe nakłady rzeczowe 
dla odpowiednich robót. 
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ODBIÓR ROBÓT 
Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
 
Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót należy przeprowadzić po 
zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Parametry badań oraz sposób przeprowadzenia badań są określone w normach PN-IEC 60364-6-61:2000 
i PN-E-04700:1998/Az1:2000. 
Wyniki badań trzeba zamieścić w protokole odbioru końcowego. 
 
 
 DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Normy 

 PN-E-04700:1998 Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych. 

 PN-E-04700:1998/Az1:2000  Urządzenia i układy elektryczne w obiektach 
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania 
pomontażowych badań odbiorczych (Zmiana Az1). 

 PN-EN 50146:2002 (U) Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji 
elektrycznych. 

 PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 1: 
Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych 
charakterystyk, definicje. 

 PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 4.41. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona 
przed porażeniem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przed skutkami oddziaływania cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie 
izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych – 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie 
środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo – 
Postanowienia ogólne-Środki ochrony przed prądem 
przetężeniowym. 

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

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
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i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność 
prądowa długotrwała przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura 
rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i 
przewody ochronne. 

 PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. 
Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje 
bezpieczeństwa. 

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

 PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP). 

 PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji urządzeń elektrycznych 
w układach niskiego napięcia. Część 1: Zasady, 
wymagania i badania. 

 PN-EN 60670-1:2005 (U)  Puszki i obudowy do sprzętu elektroinstalacyjnego do 
użytku domowego i podobnego. Część 1: Wymagania 
ogólne. 

 PN-EN 60799:2004 Sprzęt elektroinstalacyjny. Przewody przyłączeniowe i 
przewody pośredniczące. 

 PN-IEC 60898:2000 Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 

 PN-EN 60898-1:2003 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

 PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego 
(Zmiana A1). 

 PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (U)  Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki do zabezpieczeń 
przetężeniowych instalacji domowych i podobnych. 
Część 1: Wyłączniki do obwodów prądu przemiennego. 

 PN-EN 61008-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe bez wbudowanego zabezpieczenia 
nadprądowego do użytku domowego i podobnego 
(RCCB). Część 1: Postanowienia ogólne. 

 PN-EN 61009-1:2005 (U) Sprzęt elektroinstalacyjny. Wyłączniki 
różnicowoprądowe z wbudowanym zabezpieczeniem 
nadprądowym do użytku domowego i podobnego 
(RCBO). Część 1: Postanowienia ogólne. 
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 PN-E-93207:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania. 

 PN-E-93207:1998/Az1:1999  Sprzęt elektroinstalacyjny. Odgałęźniki instalacyjne i 
płytki odgałęźne na napięcie do 750 V do przewodów o 
przekrojach do 50 mm2. Wymagania i badania (Zmiana 
Az1). 

 PN-E-93210:1998 Sprzęt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na 
znamionowe napięcie robocze 220 V i 230 V i prądy 
znamionowe do 25 A. Wymagania i badania. 

 PN-90/E-05029  Kod do oznaczania barw. 

 
 Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881). 
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późn. 
zmianami). 
 
 Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, 
poz. 664). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności 
oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).  
 
 Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) 
Arkady, Warszawa 1990 r. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2003 r.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. 
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2004 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 
45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r. 
– Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r. 
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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALOWANIA SUFUTÓW PODWIESZANYCH 
(Kod CPV 45421146-9) 
 

1. Zakres robót:  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu: 
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robot w zakresie demontażu i montażu 
poszczególnych elementów sufitów kasetonowych w celu wykonania rurociągu instalacji klimatyzacyjnej:  
• sufity podwieszone w systemie sufitów podwieszanych kasetonowych na stelażu stalowym. oraz 
wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty przy zabudowach lekkich jakie występują przy realizacji 
umowy.  
• grup robót - KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
• kategorii robót – KOD CPV: 45421146-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych  

 
Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej niezdefiniowanych, a 
wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa 
budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, 
aprobat technicznych, a mianowicie:  
• Płyta wypełniająca - element wypełniający pola konstrukcji nośnej. Element nie może przenosić żadnych 
innych obciążeń poza ciężarem własnym. 
• Konstrukcja nośna -lekki ustrój konstrukcyjny składający się z elementów - profili nośnych (zbierających 
obciążenia i przekazujący je na zawiesia) oraz elementów łączących ze sobą profile nośne (profile 
porzeczne) łączonych na zamki oraz z elementów dodatkowych (listwy boczne, klipsy, łączniki)  
• Zawiesie - element przenoszący obciążenia i stabilizujący konstrukcje sufitu podwieszonego do elektów 
konstrukcyjnych budynku I budowli w spsoć bezpieczny tzn. zapewniający stabilność geometryczną oraz 
bezpieczne przeniesienie obciążeń z sufitu podwieszonego na elementy konstrukcyjne budynku/budowli.  
• Sufit podwieszony - lekki niekonstrukcyjny element budynku lub budowli pełniący w zależności od 
przeznaczenia i właściwości funkcje: dekoracyjno -architektoniczne lub/i akustyczne wykonany z 
konstrukcji nośnej oraz płyty wypełniających. 
II. DOTYCZY ZAKUPU NOWYCH ELEMENTÓW SUFITU W RAZIE KONIECZNOŚCI 
WYMIANY ZE WZGLĘDU NA PROWADZONE ROBOTY INSTALACYJNE. WYMAGANIA 
DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI 
DOSTAWY, SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI - POSZCZEGÓLNE WYMAGANIA 
ODNOSI SIĘ DO POSTANOWIEŃ NORM  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w SST – B – „Wymagania 
ogólne”. Uwaga: Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 
określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych 
założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w 
oparciu na produktach innych producentów) pod warunkiem:  
• spełnienia tych samych właściwości technicznych,  
• przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania),  
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• uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.  
Warunki ogólne stosowania materiałów Rozpakowanie Opakowanie kartonów: rozciąć folię nie niszcząc 
płyt, ściągnąć folię i opakowania kartonowe. Zawsze podnosić płyty pionowo obydwoma rękami. Zawsze 
używać czystych rękawiczek podczas montażu (np. białych bawełnianych) w celu ochrony powierzchni 
płyt przed zabrudzeniem. Podstawowe materiały  
• Płyta sufitowa mineralna 600 x 600 mm, gr. 15 mm przeznaczona do wykonywania sufitów 
podwieszanych, jako element wypełniający konstrukcję nośną i pośrednią stelaży stalowych. Posiada 
wzmocnione krawędzie frezowane, w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem płyty. Odporność na 
wilgotność względną powietrza wynosi do 95 %. Odbicie światła ok. 88%. Reakcja na ogień EU - 
Euroklasa A2-s1,d0. Izolacyjność akustyczna wzdłużna 35 dB. Pozostałe materiały:  
• profile stalowe - profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitów podwieszanych oraz okładzin 
ściennych i sufitowych. Grubość blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji systemu lub zgodnie z 
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancją +- 0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancją +- 0,03 mm. 
Przy zakupie profili należy zwrócić uwagę na grubości blachy i producenta profilu, gdyż zastosowanie 
niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utratę gwarancji systemowej na całą 
konstrukcję i utratę jej parametrów technicznych (odporność ogniowa i izolacyjność akustyczna).  

 
III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB ZALECANYCH 
DO WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ Ogólne 
wymagania dotyczące sprzętu podano w SST – B Wymagania ogólne w punkcie 3. Wymagania dotyczące 
sprzętu przeznaczonego do wykonywania sufitów podwieszonych. W związku z tym, iż do wykonywania 
sufitów podwieszonych nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzętu jedynie proste i nie 
zasilane energią elektryczną lub innymi mediami narzędzia nie ma szczególnych wymagań w tym 
względzie. Przyjmuje się, iż do zapewnienia bezpieczeństwa wystarczy spełnienie podstawowych 
przepisów BHP. Sprzęt do wykonania sufitów podwieszonych Sprzęt do wycinania, przycinania i obróbki 
płyt wypełniających: Noże - do przycinania płyt na wymiar, wycinania otworów, wycinania 
ukształtowanych krawędzi płyty Pędzle - do malowania przyciętych krawędzi bocznych Sprzęt do instalacji 
konstrukcji nośnej:  
5 Elementy do instalacji kołków, kotew i innych elektów pozwalający na montaż zawiesi do elektów 
konstrukcyjnych budynku/budowli (zgodnie z zaleceniami producentów):  
• Narzędzia do instalacji zawiesi - nożyce do drutów. Narzędzia do instalacji profili nośnych i innych 
profili konstrukcji sufitu podwieszonego:  
• Nożyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),  
• Podesty robocze (w zależności od wysokości podwieszenia), 
• Narzędzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nośnej (w zależności od wielkości i stopnia 
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),  
• linki murarskie.  
 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH Z PODANIEM 
SPOSOBU WYKOŃCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW, TOLERANCJI 
WYMIAROWYCH, SZCZEGÓŁÓW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBĘDNE 
INFORMACJE DOTYCZĄCE ODCINKÓW ROBÓT BUDOWLANYCH, PRZERW I 
OGRANICZEŃ, A TAKŻE WYMAGANIA SPECJALNE  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST – B – O w punkcie 5. Zalecane jest używanie rękawiczek 
podczas montażu płyt. Płyty są łatwe do cięcia za pomocą ostrego noża.  
Widoczne płaszczyzny przecięcia należy pomalować farbami do malowania brzegów.  
Odcięte brzegi pomalować. Do malowania brzegów używać farby do malowania brzegów firmy zalecanej 
przez producenta systemu. WSKAZOWKI MONTAŻOWE Wykończenia przyścienne Połączenia 
pomiędzy sufitem a ścianami lub innymi powierzchniami pionowymi. 
Listwa wykończeniowa powinna być przymocowana do pionowych powierzchni na zalecanym poziomie 
za pomocą odpowiednich zamocowań rozmieszczonych co maksimum 450 mm.  
Należy się upewnić, czy sąsiadujące listwy przyścienne ściśle do siebie przylegają. a także czy listwa nie jest 
skręcona i utrzymuje poziom.  
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Dla najlepszego efektu estetycznego należy użyć możliwie najdłuższych listew. Minimalna zalecana 
długość listwy wynosi 300 mm. Narożniki Listwy przyścienne powinny być przycięte (zwykle pod kątem 
45o) oraz ściśle dopasowane na wszystkich połączeniach narożnych. Połączenia na wewnętrznych 
narożnikach przy użyciu metalowych listew mogą się nakładać, jeżeli nie istnieją inne specyficzne 
zalecenia. Montaż płyt Zgodnie z wytycznymi producenta systemu. POSTĘPOWANIE Z GOTOWYM 
SUFITEM: Podstawowe zasady eksploatacji: Sufit podwieszony jest lekkim nie konstrukcyjnym ustrojem 
budowlanym w szczególności zaś płyty wypełniające nie mogą przenosi żadnych dodatkowych obciążeń 
poza ciężarem własnym. Podwieszanie dodatkowych elementów może być realizowane jedynie z pomocą 
konstrukcji nośnej sufitu przy zapewnieniu nieprzekroczenia maksymalnej nośności sufitu podwieszonego. 
Usuwanie usterek: Płyty zniszczone lub uszkodzone powinny być jak najszybciej wymienione na nowe 
gwarantujące pełne bezpieczeństwo dla osób korzystających z pomieszczenia w kworum sufit 
podwieszony został zainstalowany. Wszelki prace powinny być wykonywane przy zachowaniu środków 
bezpieczeństwa oraz przepisów BHP. W przypadku uszkodzenia konstrukcji nośnej uszkodzone elementy 
należy wymienić bezwzględnie na nowe, ponieważ to właśnie konstrukcja nośna zapienia stabilność i 
niezmienność geometryczną ustroju, jaki jest sufit podwieszony.  

 
IV.OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM 
WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH W NAWIĄZANIU DO DOKUMENTÓW 
ODNIESIENIA Ogólne zasady kontroli robót podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 6. 
Kontrola jakości wykonanych robot sprowadza się do:  
• Sprawdzenia zgodności wykonanego sufitu podwieszonego z SST, sztuką budowlaną oraz wytycznymi 
wynikającymi z dokumentów producenta systemu,  
• Sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów / wyrobów z dokumentacją jakościową (certyfikaty, 
deklaracje zgodności, atesty, itp.).,  
• Sprawdzenia poprawności wykonania sufitu,  
• Właściwego wypoziomowanie (odchyłka montażowa <= +/- 1 mm na długości 5m, 7  
• Kontroli wizualnej przylegania i prostopadłości płyt,  
• Kontroli wizualnej czystości i braku zabrudzeń lub uszkodzeń,  
• Kontroli instalacji i prawidłowego wykonywania innych elementów / instalacji i innych materiałów 
wybudowanych w strukturę sufitu podwieszonego. Zakres ewentualnych badań prowadzonych w czasie 
realizacji prac W czasie prowadzonych prac należy prowadzić bieżąca kontrolę wzrokową wszystkich 
elementów sufitu podwieszonego płyt, konstrukcji oraz akcesoriów). Wszystkie elementy o widocznych 
wadach nie mogą być stosowane.  
 
VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT Ogólne zasady przedmiaru 
i obmiaru robót podano w SST – B – Wymagania ogólne w punkcie 7. Jednostką obmiaru jest w 
zależności od przyjętego systemu rozliczania: 
 • m2 wykonania sufitów podwieszanych. 
  
X. PRZEPISY ZWIĄZANE  
• PN-EN ISO 1716:2002 (U) Reakcja na ogień wyrobów budowlanych. Oznaczanie ciepła spalania 8  
• PN-EN ISO 11654: 1999 Akustyka. Wyroby dźwiękochłonne używane w budownictwie. Wskaźnik pochłaniania 
dźwięku  
• PN-EN 20354:2000 Akustyka. Pomiar pochłaniania dźwięku w komorze pogłosowej  
• PN-EN 1602: 1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie gęstości pozornej  
• PN-EN 1604+AC: 1999 warunkach Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie stabilności 
wymiarowej w określonych temperaturowych i wilgotnościowych  
• PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie długości i szerokości • PN-EN 823: 
1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie grubości  
• PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie prostokątności  
• PN-EN 825: 1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie płaskości  
• PN-93/S-02862 Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych Instrukcje i wskazówki producenta wybranego systemu wykonania sufitu podwieszanego. 
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INSTALOWANIE ŚCIANEK DZIAŁOWYCH I ZABUDÓW SUFITOWYCH 
(CPV 45421152-4) 
 
1. Wstęp 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót remontowych 
węzłów sanitarnych części męskiej i damskiej  w budynku krytej pływalni OSiR. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla 
stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie sufitów podwieszonych oraz zabudowy ściennej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2.Materiały 
Materiały zgodnie z danymi ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
3.Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z wykazem ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
4.Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z wymaganiami ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.Wykonanie robót 
Zakres robót obejmuje wykonanie następujących prac: 
- wykonanie sufitu podwieszanego  
UWAGA Należy uwzględnić usytuowanie wyposażenia przy montażu ścianek – odpowiednie 
wzmocnienia i układ profili. 
Profile stalowe i łączniki 
Profile stalowe i łączniki wg instrukcji producenta. 
Kotwienie rusztu 
W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni 
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub 
kwotę. Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki 
profilowe przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). 
Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe w betonowane na etapie formowania 
stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do 
stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia. 
Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 
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6. Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości dla wymienionych robót wykonywać zgodnie z wytycznymi ogólnej specyfikacji 
technicznej 
oraz poniższych wymagań: 
 
7. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zaleceniami ogólnej specyfikacji 
technicznej 
 
8. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z wytycznymi ogólnej specyfikacji 
Technicznej 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogólnej  w i odebrane 
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych i odebranych wg procedur odbiorowych 
opisanych w ogólnej specyfikacji technicznej 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z wytycznymi  ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
10. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z zestawieniem ogólnej specyfikacji . 
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ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
(KOD CPV 45111300) 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i robót remontowych 
węzłów sanitarnych części męskiej i damskiej  w budynku krytej pływalni OSiR. 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są przepisy i wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót obejmujących w szczególności wymagania w zakresie właściwości materiałów, prawidłowości 
wykonania wszystkich rodzajów robót określonych zakresem robót ujętych w przedmiarze, wymagania dla 
stosowanych materiałów oraz użytego sprzętu i narzędzi. 
 
1.3. Zakres robót objętych szczegółową specyfikacją 
Roboty, których dotyczy niniejsza szczegółowa specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie robót rozbiórkowych 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi podanymi w ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
2. Materiały 
Materiały zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną 
 
3. Sprzęt 
Sprzęt zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną 
 
4. Transport 
Wymagania dla transportu materiałów zgodnie z ogólną specyfikacją techniczną 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Zakres robót 
Zakres robót niezbędnych do wykonania obejmuje następujące: 
- wykucie stolarki i ślusarki 
- rozbiórka konstrukcji murowych w zakresie niezbędnym do wykonania prac remontowych 
- demontaż instalacji sanitarnych i armatury 
- demontaż elementów instalacji elektrycznej 
- wywóz gruzu wraz z utylizacją zgodnie z ustawą o odpadach 
 
5.2. Wykonanie robót 
Roboty towarzyszące 
- zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniem podczas robót, 
- wykonanie prac porządkowych, 
- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 
Wszystkie prace rozbiórkowe wykonywać pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia 
nieprawidłowości wstrzymać roboty i powiadomić nadzór budowy. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy: 
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- usunąć znajdujące się w obiektach rzeczy i materiały, zabezpieczyć na czas rozbiórki przekazując je 
właścicielom 
- sprawdzić i odłączyć istniejące instalacje zasilające budynki 
 
5.3 Wykonanie robót 
-wygrodzić teren rozbiórek łącznie z placami przewidzianymi dla zaplecza technicznego oraz rozwiesić 
tabliczki ostrzegawcze przed zagrożeniem z tytułu prowadzonych robót, 
-ustalić odbiorców lub miejsca wywózki gruzu, elementów żelbetowych, złomu metalowego, papy, wełny 
mineralnej, szkła i innych odpadów porozbiórkowych. 
-skontrolować i dopuści do użytku wszelkie urządzenia i narzędzia. Muszą one być sprawne i bezpieczne 
w użytkowaniu. 
-przeszkolić robotników oraz wyposażyć w odzież i sprzęt ochronny. 
-plac budowy wyposażyć w niezbędne środki gaśnicze, inne p-poż, środki pierwszej pomocy, oznakować, 
dopełnić wszelkich niezbędnych procedur BHP przed rozpoczęciem robót. 
 
5.4. Kontrola jakości robót 
Kontrola robót rozbiórkowych, polega na sprawdzeniu przez inspektora nadzoru zgodności dokonanych 
robót rozbiórkowych z dokumentacja projektową; rysunkami i opisem technicznym, oraz zaleceniami 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.5. Obmiar robót 
Obmiarów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
 
5.6. Odbiór robót 
Odbiorów robót dla poszczególnych rodzajów robót wykonać zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji ogólnej i odebrane przez 
Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w specyfikacji ogólnej .i odebrane wg procedur 
odbiorowych opisanych w ogólnej specyfikacji technicznej 
 
5.7. Podstawa płatności 
Podstawa płatności zgodnie z zapisami ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
5.8. Dokumenty odbioru robót 
Dokumenty stanowiące podstawy prawne odbioru robót zgodnie z wytycznymi ogólnej specyfikacji 
technicznej. 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia każdorazowo świadectwa utylizacji danego rodzaju odpadów 
 
 materiały podlegają segregacji, 
 odpady szkodliwe są utylizowane 
 gruz podlega recyklingowy 
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INSTALACJE KANALIZACYJNE  Z RUR Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
(Kod CPV 45332300-6) 
 
SPIS TREŚCI 
1. CZEŚĆ OGÓLNA  
2.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
4.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT  
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT  
 
CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 

REMONT INSTNIEJACYCH WEZŁÓW SANITARNO – SZATNIOWYCH  DLA CZĘŚCI 
MĘSKIEJ I DAMSKIEJ (WC+ NATRYSKI), ORAZ REMONTU INSTALCJI WODY 
KRYTEJ PŁYWALNI OSiR PRZY UL. POMORSKIEJ 61 w ZAWIERCIU  
działka nr. ew 96/3, 96/4 (k.m.54 obręb Zawiercie); ul. Pomorska 61 42 - 400 Zawiercie,  
inwestor_ Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 

 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, 
użyteczności publicznej oraz przemysłowych. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Odwodnienia liniowe należy podłączyć do kanalizacji sanitarnej w miejscach istniejących  
wpustów podłogowych 
W pomieszczeniach natrysków zostaną wymienione istniejące wpusty podłogowe na 
odwodnienie liniowe np. ACO SHOWER DRAIN C, bez kołnierza. 

L=985 d=50 mm 
H= 92 mm szerokość 70 mm 

Na odpływach należy zamontować przykrycie systemowe np. Przykrycie QUADRATO  985 x 70 
mm. 
 
 Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji kanalizacyjnych z 
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń. Przedmiotem opracowania jest 
określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów 
ich oceny, wymagań dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w Specyfikacji Technicznej „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4. 
Instalację kanalizacyjną stanowi układ połączonych przewodów wraz z urządzeniami, przyborami i 
wpustami odprowadzającymi ścieki do przyłącza kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
zbiornika bezodpływowego. 
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Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 
Podejście – przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem 
odpływowym. 
Rura wywiewna – przedłużenie pionu kanalizacyjnego, stanowiące zakończenie pionu i mające 
połączenie z atmosferą. 
Przewód spustowy (pion) – przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, 
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego. 
Przewód odpływowy (poziom) – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do 
przykanalika lub innego odbiornika. 
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do 
instalacji kanalizacyjnej. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, postanowieniami zawartymi w WTWiO dla instalacji kanalizacyjnych, specyfikacją techniczną 
(szczegółową) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji kanalizacyjnych 
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji kanalizacyjnych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla realizacji konkretnego 
zadania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST  

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji kanalizacyjnych będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć 
odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 
Oznakowanie powinno umożliwić identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 
produkcji. 
 

2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do montażu instalacji kanalizacyjnych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. Materiały podstawowe 
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu – PN-EN 1329-1:2001, PN-ENV 1329-

2:2002(U), 
– rury i kształtki z polipropylenu – PN-EN 1451-1:2001, PN-ENV 1451-2:2007, 
– rury i kształtki z polietylenu – PN-EN 1519-1:2002, PN-ENV 1519-2:2002(U). 
Właściwości i parametry poszczególnych materiałów:  
ACO SHOWER DRAIN C, bez kołnierza. 

L=985 d=50 mm 
H= 92 mm szerokość 70 mm 

Na odpływach należy zamontować przykrycie systemowe np. Przykrycie QUADRATO   
985 x 70 mm. 
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Przybory i urządzenia 
Przybory i urządzenia oraz uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych muszą spełniać wymagania określone w 
odpowiednich normach: PN-EN 997:2005/A1:2009, PN-EN 1253-1:2005, PN-B 12635:1981, PN-EN 
14296:2007, PN-EN 14516+A1:2010, PN-EN 14527+A1:2010, PN-B-75704.01.1986. 
 
2.2.2. Materiały pomocnicze: 
– sznur konopny surowy i smołowany,  
– włókno konopne i pasta uszczelniająca, 
– kleje do wykonania połączeń klejonych, 
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych, 
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem urządzeń, 

 
Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone przez producenta materiałów 

podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom technicznym. 
 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 
Materiały do wykonania instalacji kanalizacyjnej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

ST, 
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 

2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem 
(np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 
7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 

 
2.4.2. Składowanie urządzeń 
Urządzenia sanitarne żeliwne, porcelanowe, kamionkowe i blaszane składować należy w magazynach 
zamkniętych lub pod wiatami. Urządzenia sanitarne z tworzyw sztucznych należy przechowywać w 
magazynach zamkniętych, w których temperatura nie spada poniżej 0C. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
 Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 
m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej  i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 
Według zaleceń producentów przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia 0°C do 

+30°C. 
 

4.3. Wymagania dotyczące przewozu przyborów i urządzeń 
Przybory i urządzenia należy przewozić w sposób zabezpieczający przed ich zanieczyszczeniem, 
uszkodzeniem mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych. 
 
5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
rur i kształtek oraz przyborów i urządzeń. 

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób 
zapewniający odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów. 

Przewody pod podłogą w ziemi należy układać na podsypce piaskowej równolegle lub prostopadle do 
fundamentów budynku. Przewody z rur kielichowych powinny mieć kielichy ułożone przeciwnie do 
kierunku przepływu ścieków. 
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Przy przejściach przewodów przez ściany i stropy należy zastosować tuleje ochronne wypełnione 
materiałem uszczelniającym. 
Średnica tulei powinna być większa o około 5 cm od średnicy przewodu. 

Przewodów kanalizacyjnych nie należy prowadzić nad przewodami instalacji wody ciepłej i zimnej, 
ogrzewczej, gazowej i elektrycznej (minimalna odległość od tych przewodów wynosi 0,1 m). Przewody 
prowadzone w bruzdach powinny być zabezpieczone przed tarciem o ścianę bruzdy np. przez owinięcie 
tekturą falistą. 
Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych 
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm  
 

Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden 

lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w ciepło, 
w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

 Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach elektrooporowych co mogłoby 
spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie. 
 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich. 
 

Połączenia klejone w montażu instalacji kanalizacyjnych stosowane są dla rur i kształtek z PVC-U. 
Powierzchnie elementów łączonych za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów. 
 
5.4. Połączenia z przyborami i urządzeniami 
Przed przystąpieniem do montażu przyborów i urządzeń należy dokonać oględzin ich powierzchni. 
 Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, bez uszkodzeń i innych wad powierzchniowych w stopniu 
uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
 Montaż przyborów i urządzeń należy wykonać zgodnie z wymaganiami określonymi w WTWiO 
„Instalacji kanalizacyjnych”, odpowiednich normach oraz instrukcjach wydanych przez producentów 
określonych przyborów i urządzeń. 
 Wysokość ustawienia przyborów sanitarnych od podłogi do górnej krawędzi przyboru powinna być 
następująca: 
– umywalka         0,75-0,80 m 
– umywalka w przedszkolu         0,60 m 
– zlew         0,50-0,60 m 
– zlewozmywak do pracy stojącej   0,85-0,90 m 
– zlewozmywak do pracy siedzącej   0,75 m 
– pisuar dla dorosłych         0,65 m 
– miska ustępowa wisząca         0,40 m. 
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KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
5.5. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 
 

5.6. Kontrolę wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 
zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji kanalizacyjnyche” (zeszyt nr 12) 

Badanie szczelności instalacji powinno być wykonane przed zakryciem bruzd i kanałów. 
 
 Jeżeli przewody kanalizacyjne i ich połączenia nie wykazują przecieków to wynik badania szczelności 
należy uznać za pozytywny. 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 
 

6.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej ST (szczegółowymi) w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
● Długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do długości 
rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych elementów. 

● Zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy. 
● Liczbę podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach według 

rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w podejściach wlicza 
się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do urządzeń (przyborów), 
stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i pisuary. 

● Uzbrojenie rurociągów – wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy. 

● Przybory – zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. – oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia. 

● Rury wywiewne, rury deszczowe, osadniki, piaskowniki oblicza się w sztukach z podaniem rodzaju 
materiału i średnicy. 

 
7. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
7.2. Zakres badań odbiorczych 
Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi w 
pkt. 11 i 12  WTWiO „Instalacji kanalizacyjnych” (zeszyt nr 12). 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych należy ustalić w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą 
robót. Badania te powinny objąć co najmniej sprawdzenie szczelności, zabezpieczenie przed przepływem 
zwrotnym oraz poziomu hałasu. 
7.2.1. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorowi międzyoperacyjnemu podlegają: 
– przebieg tras kanalizacyjnych, 
– szczelność połączeń, 
– sposób prowadzenia przewodów poziomych i pionowych, 
– lokalizacja przyborów i urządzeń. 
7.2.2. Odbiór częściowy instalacji kanalizacyjnej 
Odbiorowi częściowemu należy poddać te elementy urządzeń, które zanikają w wyniku postępu robót, jak 
np. wykonanie bruzd, przebić, wykopów oraz inne, których sprawdzenie jest utrudnione bądź niemożliwe 
w fazie odbioru końcowego. 
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Odbiór końcowy instalacji kanalizacyjnej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru końcowego po zakończeniu wszystkich robót 
montażowych oraz dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 
wynikiem pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy sprawdzić w szczególności: 
– użycie właściwych materiałów i elementów urządzeń, 
– prawidłowość wykonania połączeń, 
– wielkość spadków przewodów, 
– odległości przewodów od przegród budowlanych i innych instalacji, 
– prawidłowość wykonania uchwytów (podpór) przewodów oraz odległości między uchwytami 

(podporami), 
– prawidłowość zainstalowania przyborów i urządzeń, 
– protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
– zgodność wykonanej instalacji z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi 

(szczegółowymi), WTWiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentów materiałów, 
przyborów i urządzeń. 
Z odbioru końcowego należy sporządzić protokół odbioru technicznego – końcowego  (Załącznik 4). 
 

8. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
8.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 9 
 
8.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego lub 
 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie występujących ewentualnie robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów przyborów i urządzeń, 
– wykonanie prób szczelności, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
9.1. Normy 

1.  PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie – Wymiary przyłączeniowe. 

2.  PN-EN 32:2000 Umywalki wiszące – Wymiary przyłączeniowe. 

3.  PN-EN 35:2001   Bidety stojące zasilane od góry – Wymiary przyłączeniowe. 
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PN-EN 36:2000  
PN-EN 36:2000/Ap1:2003 

4.  PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne – Wymiary przyłączeniowe. 

5.  PN-EN 111:2004 Wiszące umywalki do mycia rąk – Wymiary przyłączeniowe. 

6.  PN-EN 198:2008 Urządzenia sanitarne – Wanny wykonane z wylewanych płyt 
z usieciowanego tworzywa akrylowego – Wymagania i 
metody badań (oryg.) 

7.  PN-EN 232:2005 Wanny kąpielowe – Wymiary przyłączeniowe. 

8.  PN-EN 251:2005  
PN-EN 251:2005/Ap1:2006 

Brodziki podprysznicowe – Wymiary przyłączeniowe. 

9.  PN-EN 695:2005 Zlewozmywaki kuchenne – Wymiary przyłączeniowe. 

10.  PN-EN 997:2005  
PN-EN 997:2005/A1:2009 

Miski ustępowe z integralnym zamknięciem wodnym. 

11.  PN-EN 1253-1:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 1: Wymagania. 

12.  PN-EN 1253-5:2005 Wypusty ściekowe w budynkach – Część 5: Wypusty 
ściekowe z oddzielaniem cieczy lekkich. 

13.  PN-B-12635:1981 Wyroby sanitarne ceramiczne – Miski ustępowe. 

14.  PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli –
Niezmiękczony polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: 
Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

15.  PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. 
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Część 2: 
Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 

16.  PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

17.  PN-ENV 1451-2:2007(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 
(PP). Część 2: Zalecenia do oceny zgodności. 

18.  PN-EN 1519-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu. 

19.  PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzenia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). 
Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności. 
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9.2. Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). 
 

9.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
– Instrukcja Projektowania, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych – zeszyt 12 – COBRTI 

INSTAL. 
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INSTALACJE WODOCIĄGOWE Z TWORZYW SZTUCZNYCH 
(Kod CPV 45332200-5) 
 
SPIS TREŚCI 

 
1. CZEŚĆ OGÓLNA  
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW  
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN  
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU  
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I  PRAC TOWARSZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
 
1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
REMONT INSTNIEJACYCH WEZŁÓW SANITARNO – SZATNIOWYCH  DLA CZĘŚCI 
MĘSKIEJ I DAMSKIEJ (WC+ NATRYSKI), ORAZ REMONTU INSTALCJI WODY 
KRYTEJ PŁYWALNI OSiR PRZY UL. POMORSKIEJ 61 w ZAWIERCIU  
działka nr. ew 96/3, 96/4 (k.m.54 obręb Zawiercie); ul. Pomorska 61 42 - 400 Zawiercie,  
inwestor_ Ośrodek Sportu i Rekreacji - Zawiercie, ul. Moniuszki 10, 42-400 Zawiercie 
 
1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych w budynkach użyteczności 
publicznej  
 
W pomieszczeniach  natrysków zostaną wymienione istniejące natryski  oraz instalacja wodociągowa. 
Na ścianie zostaną wmontowane nowe panele natryskowe np. RADA VA4LA. Panele natryskowe 
wyposażone w wylewki natryskowe oraz zawory natryskowe na wodę zmieszaną.   
W przedmiotowych pomieszczeniach zostaną zamontowane szafki natynkowe zamykane na kluczyk- 
615x580x110. Szafki wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo. Wewnątrz szafek znajdować się 
po będą dwa zawory mieszające np.  PRESTO SFR III. Każdy z mieszaczy odpowiadać będzie za 
dostarczenie wody zmieszanej  do trzech natrysków. 
Mieszacze zostaną połączone z istniejącą instalację wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej. 
Wewnątrz szafki przed mieszaczami należy zamontować kulowe zawory odcinające na poszczególnych 
instalacjach. 
Dodatkowo zostaną zamontowane zawory odcinające na połączeniu rur od wody ciepłej z rurami wody 
zmieszanej celem umożliwienia obejścia mieszaczy dla przeprowadzenia dezynfekcji  termicznej instalacji. 
 
1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza ST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8. 
 
Ze względu na zły stan instalacji wodociągowej doprowadzającej wodę do sąsiednich pomieszczeń należy 
wymienić  na nową instalację wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej. Połączenie nowej instalacji z istniejącą 
wykonać w piwnicy pod stropem. W miejscu połączenia instalacji należy wmontować zawory odcinające. 
Nowa instalacja przebiegać będzie od piwnicy do istniejących punktów czerpalnych.   
Połączenie instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej  z istniejącą instalacją należy wykonać z rur PP 
łączonych poprzez zgrzewanie.   
 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 
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spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad 
sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów BHP. 
 
1.4. Zakres robót objętych ST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności występujących przy montażu instalacji wodociągowych z 
tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia i armatury. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań 
odnośnie właściwości materiałów, wymagań w zakresie przygotowania i sposobów ich oceny, wymagań 
dotyczących wykonania instalacji oraz ich odbiorów. 
 
1.5. Określenia podstawowe, definicje 
Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a także zdefiniowanymi poniżej: 
Instalacja wodociągowa – instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i 
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, spełniającą wymagania jakościowe 
określone w przepisach odrębnych dotyczących warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia 
przez ludzi. 
Instalacja wodociągowa wody zimnej – instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej 
rozpoczyna się bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody pochodzącej z 
własnego ujęcia (studni) od urządzenia, za po-mocą którego jest pobierana woda z tego ujęcia. 
Instalacja wodociągowa wody ciepłej – instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za 
zaworem na zasileniu zimną wodą  urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 
Woda do picia – woda do picia to taka woda, która jest odpowiednia do spożywania przez ludzi i spełnia 
odpowiednie przepisy zgodne z dyrektywami EWG. 
Zestaw wodomierzowy – składa się z wodomierza oraz połączonych kształtek. 
Urządzenie zabezpieczające – urządzenie służące do ochrony jakości wody do picia, uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody (np. zawór antyskażeniowy, filtr). 
Armatura przepływowa instalacji wodociągowych – wszelkiego rodzaju zawory prze-znaczone do 
sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 
Armatura czerpalna – wszelkiego rodzaju urządzenia przeznaczone do poboru wody  
z instalacji wodociągowej. 
 
1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące 
robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5. 
 
1.7.Dokumentacja robót montażowych instalacji wodociągowych 
Dokumentacja wykonania robót montażowych instalacji wodociągowych stanowi część składową 
dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania 
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6. 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
(szczegółowej) wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiały stosowane do montażu instalacji wodociągowych będące w myśl Ustawy o wyrobach 
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. materiałami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z późniejszymi 
zmianami), wprowadzone do obrotu i stosowania w budownictwie na terytorium RP, powinny mieć 
odpowiednie oznakowanie (patrz ST „Wymagania ogólne”). 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typ wyrobu, kraju po-chodzenia oraz 
daty produkcji. 
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2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do montażu instalacji wodociągowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 
w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
Zaizolowane otulinami z pianki poliuretanowej przewody rozprowadzane będą bruzdach ściennych .   

Typoszeregi izolacji: 
16 x 2,2 mm izolacja 20 mm 
20 x 2,8 mm izolacja 20 mm 
25 x 3,5 mm izolacja 20 mm 
32 x 4,4 mm izolacja 20 mm 
40 x 5,5 mm izolacja 25 mm 
50 x 6,9 mm izolacja 25 mm 

Izolacja termiczna winna być wykonana nie tylko jako zabezpieczenie przed startami ciepła dla 
przewodów z ciepłą wodą, lecz również w celu ochrony przed zjawiskiem potnienia na instalacji wody 
zimnej. Montaż  izolacji cieplnej rozpoczynać po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prób 
szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. 
Prowadząc przewody w bruzdach ściennych należy tak przewidzieć ich głębokość, aby grubość warstwy 
zaprawy przykrywająca rurę nie była mniejsza niż 3 cm. Bruzdę należy za zbroić siatką Rabitza. Przy 
montażu instalacji wodociągowej zachować normatywne odległości przewodów od innych instalacji oraz 
wysokości zamontowania przyborów sanitarnych.  Wymiarowanie oraz lokalizacja przewodów wraz z 
armatura pokazana została w części rysunkowej.  
 
2.2.1. Materiały podstawowe 
– rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) – PN-EN ISO 1452-1÷5, 
– rury i kształtki z polipropylenu (PP) – PN ISO 15874-1÷5,  
– rury i kształtki z polibutylenu (PB) – PN-EN ISO 15876-1÷5, 
– rury i kształtki z polietylenu (PE-X) – PN-EN ISO 15875-1÷5. 
 

rura PP średnicy 32mm do zimnej wody 12 m 
rura PP średnicy 25mm do zimnej wody 12 m 
rura PP średnicy 20mm do zimnej wody 15 m 
rura PP średnicy 32mm do ciepłej wody (stabiglass) 36 m 
rura PP średnicy 25mm do ciepłej wody (stabiglass) 15 m 
rura PP średnicy 20mm do ciepłej wody (stabiglass) 37 m 
zawory odcineające kulowe dn25 18 szt 
 szafka natynkowa stalowa 615mm x 580mm x 110mm 2 szt 
zawór odcinający kontowy 1/2" x 3/8" 12 szt 
zawór odcinający kontowy 1/2" x 1/2" 8 szt 

 
2.2.2. Armatura sieci wodociągowej 
Armatura sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji wodociągowej) musi spełniać warunki 
określone w następujących normach: 
PN-EN 200:2008, PN-EN 817:2008, PN-EN 111:2002, PN-EN 1286:2004,  PN-EN 1287:2004, PN-EN 
1489:2003, PN-EN 1490:2004, PN-EN 1491:2004,  PN-EN 1567:2004, PN-EN 12541:2005, PN-EN 
15092:2008. 
Właściwości i parametry poszczególnych materiałów:  
 

 szafka natynkowa stalowa 615mm x 580mm x 110mm 2 szt 
 mieszacz PRESTO SFR III 4 szt 
panel natryskowy RADA VA4LA 12 szt 
bateria umywalkowa 6 szt 
bateria wannowa 2 szt 
bateria natryskowa natynkowa 1 szt 
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umywalka  6 szt 
wanna 2 szt 
kabina prysznicowa  1 szt 
miska ustępowa 8 szt 

 
2.2.3. Materiały pomocnicze: 
– taśma teflonowa albo włókno konopne i pasta uszczelniająca do uszczelniania połączeń, 
– kleje do wykonania połączeń klejonych, 
– papier ścierny do przygotowania powierzchni połączeń klejonych lub zgrzewanych, 
– korki do zabezpieczenia instalacji przed montażem armatury, 

 
Materiały pomocnicze muszą spełniać właściwości techniczne określone przez producenta materiałów 

podstawowych oraz odpowiadać obowiązującym aprobatom technicznym. 
 

2.3. Warunki przyjęcia materiałów instalacyjnych na budowę 
Materiały do wykonania instalacji wodociągowej mogą być przyjęte na budowę, jeżeli spełniają następujące 
warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i niniejszej 

ST, 
– są właściwie opakowane i oznakowane w sposób umożliwiający ich pełna identyfikację, 
– spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
– posiadają dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania oraz karty 

katalogowe lub firmowe wytyczne stosowania. 
Niedopuszczalne jest stosowane materiałów nieznanego pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub 
protokołem przyjęcia materiałów. 
 
2.4. Warunki przechowywania materiałów 
Wszystkie materiały powinny być magazynowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta. 
2.4.1. Składowanie rur i kształtek w wiązkach lub luzem 
Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim działaniem 
promieniowania słonecznego i temperaturą niższą niż 0°C lub przekraczającą 40°C. 

Przy długotrwałym składowaniu (kilka miesięcy lub dłużej) rury powinny być chronione przed 
działaniem światła słonecznego przez przykrycie składu plandekami brezentowymi lub innym materiałem 
(np. folią nieprzeźroczystą z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Należy zapewnić cyrkulację 
powietrza pod powłoką ochronną aby rury nie nagrzewały się i nie ulegały deformacji. 

Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składować po trzy, jedna na drugiej do wysokości 
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie, luźne rury lub niepełne wiązki 
można składować w stosach na równym podłożu, na podkładkach drewnianych o szerokości min. 10 cm, 
grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane 
wsporniki, zamocowane w odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 
7 warstw rur i 1,5 m wysokości. Rury o różnych średnicach winny być składowane odrębnie. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać przekładkami 
drewnianymi. 
2.4.2. Składowanie armatury 
Armaturę należy składować w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie niższej niż 0°C. W 
pomieszczeniach składowania nie powinny znajdować się związki chemiczne działające korodująco. 
Armaturę z tworzyw sztucznych należy przechowywać z dala od urządzeń grzewczych. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 3 
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Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość robót, zarówno w miejscach ich wykonania, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych 
oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 

Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podane zostały w ST  „Wymagania ogólne” Kod 

CPV 45000000-7, pkt 4 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu rur z tworzyw sztucznych 
Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące dodatkowe wymagania: 
– rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadającymi boczne 

wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystające poza pojazd końce rur nie mogą być dłuższe niż 
1 m, 

– jeżeli przewożone są luźno ułożone rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wysokość 
ładunku nie powinna przekraczać 1 m, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe części 
środków transportu jak śruby, łańcuchy, itp. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone przed 
zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający boczne ściany skrzyni 
samochodu, 

– podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. Platforma samochodu 
powinna być ustawiona w poziomie. 

Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze otoczenia –5°C do 
+30°C. 
 
4.3. Wymagania dotyczące przewozu armatury 
Armaturę należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszcze-niem, uszkodzeniem 
mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej z tworzyw sztucznych należy: 
– wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 
– wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 
– wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych, 
– wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych. 
 
5.3. Montaż rurociągów 
Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.2. należy przystąpić do właściwego montażu 
rur, kształtek i armatury. 

Rurociągi z tworzyw sztucznych mogą być mocowane bezpośrednio na ścianach (na-tynkowe), w 
szachtach, w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych w rurach osłonowych. 

Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy prowadzić w tulejach ochronnych z 
tworzywa sztucznego. Przestrzeń pomiędzy rurą i tuleją ochronną powinna być wypełniona szczeliwem 
elastycznym obojętnym chemicznie w stosunku do tworzywa, z którego jest wykonana rura. 

Tuleje ochronne powinny mieć średnicę wewnętrzną większą od średnicy zewnętrznej przewodu: 
– co najmniej o 2 cm przy przejściu przez przegrodę pionową, 
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– co najmniej o 1 cm przy przejściu przez strop, 
oraz powinny być dłuższe niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm z każdej strony, a przy przejściu 
przez strop powinny wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 1 cm poniżej tynku na stropie. W 
tulejach ochronnych nie powinny znajdować się żadne połączenia rur. 
Przewody wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych powinny być prowadzone: 
– w odległości minimum 10 cm od rurociągów cieplnych (mierząc od powierzchni rur). W przypadku 

gdy odległość ta jest mniejsza należy zastosować izolację cieplną, 
– poniżej przewodów elektrycznych w odległości minimum 10 cm, 
– poniżej przewodów gazowych (wody ciepłej nieizolowanej w odległości conajmniej 10 cm), 
– w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej. 

Przewody wodociągowe należy izolować gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby 
spowodować podwyższenie temperatury ścianki rurociągu powyżej +30°C, a także gdy są 
prowadzone przez pomieszczenia nieogrzewane lub o znacznej zawartości pary wodnej. 

Przewody powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym możliwość odwodnienia instalacji w 
jednym lub kilku punktach oraz możliwość odpowietrzenia przez najwyżej położone punkty czerpalne. 
5.3.1. Układanie przewodów bezpośrednio na ścianach (natynkowe) 
Przewody wodociągowe układane bezpośrednio na ścianach (lub na wspornikach) należy zabezpieczyć 
przed wyboczeniem oraz przed zetknięciem z powierzchnią przegrody przez zastosowanie właściwych 
uchwytów i podpór. W przypadku ciepłej wody należy zastosować kompensację wydłużeń termicznych (w 
przypadku braku możliwości zastosowania samokompensacji). Przewody pionowe należy tak prowadzić, 
aby ich maksymalne odchylenie od pionu nie przekraczało 1 cm na jedną kondygnację. 
5.3.2. Układanie przewodów w szachtach instalacyjnych 
Poza zaleceniami podanymi w pkt. 5.3.1. należy: 
– przy montażu pionów z rur bez stabilizacji należy zwrócić uwagę, aby odgałęziony przewód miał 

możliwość ugięcia się na dostateczną długość (zgodnie z zaleceniami producenta rur), 
– przy montażu pionów z rur stabilizowanych można pominąć kompensacje, umiesz-czając obejmy 

punktu stałego bezpośrednio przy każdym rozgałęzieniu przewodu (odstępy między punktami 
stałymi nie powinny przekraczać 3 m), 

– zapewnić dostęp do wszystkich zaworów odcinających odgałęzienia. 
5.3.3. Układanie przewodów w bruzdach ścian (podtynkowe) lub warstwach podłogowych (w 

szlichcie betonowej) 
Przewody instalacji wodociągowej montowane w bruzdach ściennych lub warstwach podłogowych należy 
układać, w miarę możliwości, prostopadle lub równolegle do krawędzi przegród. Trasy przewodów należy 
zinwentaryzować w dokumentacji powykonawczej. 

Przewody w bruzdach należy układać w rurach osłonowych z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się 
układanie w bruździe przewodu owiniętego tekturą falistą lub folią przy zapewnieniu wokół owinięcia 
przestrzeniu powietrznej. 
 
5.4. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych 
Przed przystąpieniem do montażu rur i kształtek z tworzyw sztucznych należy dokonać oględzin tych 
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, po-zbawione porów, wgłębień i 
innych wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm 
podanych w pkt. 2.2.1. 
Połączenia rur i kształtek należy wykonać jako 
Połączenia zgrzewane mogą być doczołowe lub elektrooporowe: 
– zgrzewanie doczołowe, które polega na łączeniu rur i kształtek przez nagrzanie ich końcówek do 

właściwej temperatury i dociśnięcie, bez stosowania dodatkowego materiału, 
– zgrzewanie elektrooporowe charakteryzujące się tym, że kształtki polietylenowe (PE) zawierają jeden 

lub więcej integralnych elementów grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w 
ciepło, w celu uzyskania połączenia zgrzewanego z bosym końcem lub rurą. 

Po zgrzaniu rur i kształtek na ich powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nie powinny wystąpić 
wypływki stopionego materiału poza obrębem kształtek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym żadna 
wypływka nie powinna powodować przemieszczenia drutu w kształtkach (elektrooporowych) co mogłoby 
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spowodować zwarcie podczas łączenia. Na wewnętrznej powierzchni rur nie powinno wystąpić 
pofałdowanie 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na końcówkach 
rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach wodociągowych o średnicach do 110 mm. 
Montaż połączeń kielichowych polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, z osadzoną 
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka 
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca 
rury w kielich (PVC). 
 
Połączenia klejone w montażu instalacji wodociągowych stosowane są dla rur i kształtek z PVC 
Powierzchnie łączonych elementów za pomocą kleju agresywnego muszą być czyste i odtłuszczone. 
Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji producenta kleju. 

Pomieszczenie, w którym odbywa się klejenie musi być dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed 
otwartym ogniem z powodu tworzących się par rozpuszczalników. 

Rodzaj zastosowanych połączeń rur i kształtek powinien być zgodny z instrukcjami producentów tych 
materiałów. 
 
5.5. Połączenia z armaturą 
Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 
wewnętrznej. 
 Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 
powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm określonych w pkt. 2.2.2. 
 Armaturę na przewodach należy tak instalować, aby kierunek przepływu wody w przewodzie 
był zgodny z oznaczeniem na armaturze (dotyczy również wodomierza). Powinna ona być 
zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych zgodnie z projektem. 
 Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji umożliwiając 
jej opróżnienie z wody. Powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. W armaturze 
mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być podłączony z lewej strony. 
 Wysokość ustawienia armatury czerpalnej nad podłogą lub przyborem należy wykonać zgodnie z 
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). 
Zastosowanie rodzajów połączeń armatury z instalacją należy wykonać przestrzegając instrukcji wydanych 
przez producentów określonych materiałów. 
 

Wysokość ustawienia armatury czerpalnej ściennej nad podłogą lub przyborem 

Nazwa przyboru 
Wysokość ustawienia 

armatury czerpalnej nad 
podłogą 

Wysokość górnej krawędzi 
przedniej ścianki przyboru 

nad podłogą 
Wysokość ustawienia: 

– m m m 

zlew 0,75 ÷ 0,95 0,50 ÷ 0,60 

armatury czerpalnej nad 
górną krawędzią 
przedniej ścianki 

przyboru 
0,25 ÷ 0,35 

zlewozmywak do pracy 
stojącej 

1,10 ÷ 1,25 0,85 ÷ 0,90 

zlewozmywak do pracy 
siedzącej 

1,00 ÷ 1,10 0,75 

umywalka 1,00 ÷ 1,15 0,75 ÷ 0,80 

umywalka w przedszkolu 0,85 ÷ 0,95 0,60 
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Wysokość ustawienia armatury ściennej 

Nazwa przyboru Wysokość ustawienia: 

– m 

wanna armatury czerpalnej nad górną krawędzią wanny 
0,10 ÷ 0,18 

natrysk armatury czerpalnej nad posadzką brodzika natrysku 
1,00 ÷ 1,50 

główki natrysku stałego górnego nad posadzką  brodzika natrysku, licząc od 
sitka główki 
2,10 ÷ 2,20 

główki natrysku stałego bocznego nad posadzką  brodzika natrysku, licząc od 
sitka główki  1,80 ÷ 2,00 

basen do mycia nóg armatury czerpalnej nad górną krawędzią basenu  do mycia nóg  0,10 ÷ 0,15 

poidełko dla dzieci wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką 0,65 ÷ 0,75 

poidełko dla dorosłych wylotu zaworu poidełkowego nad posadzką  0,80 ÷ 0,90 

ciśnieniowy zawór 
spłukujący 

osi wylotu podejścia czerplanego nad posadzką  1,10 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”, pkt 6 
 
6.2. Kontrolę wykonania instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych należy przeprowadzić 

zgodnie z zaleceniami określonymi w WTWiO „Instalacji wodociągowych” (zeszyt nr 7) 
Są to badania wstępne polegające na pulsacyjnym podnoszeniu ciśnienia w instalacji do wartości ciśnienia 
próbnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przecieków i roszenia oraz spadku 
ciśnienia (może wystąpić wyłącznie spowodowane elastycznością przewodów z tworzyw sztucznych) 
obserwuje się instalację jeszcze ½ godziny, jeżeli w dalszym ciągu nie występują przecieki i roszenie oraz 
spadek ciśnienia nie większy niż 0,6 bara, przystępuje się do badania głównego. 
 

Badanie główne polega na podniesieniu ciśnienia do wartości ciśnienia próbnego i obserwacji instalacji przez 
2 godziny. Jeżeli badanie główne zostało zakończone wynikiem pozytywnym – brak przecieków i roszenia 
oraz spadek ciśnienia nie większy niż 0,2 bara – to uznaje się, że instalacja wodociągowa została wykonana w 
sposób prawidłowy, chyba że wymagane są jeszcze badania uzupełniające przez producenta przewodów z 
tworzyw sztucznych. Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć zgodnie z określoną w dokumentacji 
technicznej i WTWiO. 
Badanie szczelności instalacji możemy również przeprowadzić sprężonym powietrzem (zgodnie z pkt. 
11.3.4. zeszytu nr 7 WTWiO). 

 
Warunkiem uznania wyników badania sprężonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku ciśnienia 

na manometrze podczas badania. Jednakże jest to badanie dość niebezpieczne i należy ściśle przestrzegać 
wymogów określonych w ww. pkt. WTWiO. 

Dla instalacji ciepłej wody, po wykonaniu badań szczelności wodą zimną z wynikiem pozytywnym, 
należy dodatkowo przeprowadzić badanie szczelności wodą o temp. 60°C, przy ciśnieniu roboczym. 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół (Załącznik nr 1). 
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 

ogólne”, pkt 7 
 
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
dołączonymi do niej ST (szczegółowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
● Długość rurociągów: 

– należy liczyć od końcówki ostatniego łącznika w podejściu do wodomierza (od strony instalacji) 
bądź od zaworu odcinającego na wprowadzeniu rurociągów do budynków (w przypadkach, gdy 
wodomierz jest na zewnątrz budynku) – do końcówki podejścia do poszczególnych punktów 
czerpania wody, 

– oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w zależności od 
rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania długości łączników oraz 
armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do długości rurociągów armatury 
kołnierzowej, 

– podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a niezależnie od tego 
do przedmiaru wprowadza się liczbę podejść według średnic rurociągów i rodzajów podejść. Przy 
ustalaniu liczby podejść należy odrębnie liczyć podejścia wody zimnej, odrębnie – wody ciepłej, 

– długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej długości 
rurociągów, 

– długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 
● Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy się w sztukach lub 

kompletach. 
● Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału według 

średnic oraz rodzajów budynków. 
 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”, pkt 8 
 
8.2. Zakres badań odbiorczych 
8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z 

ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWiO „Instalacji wodociągowych”. 
Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji wodociągowej. Szczegółowy 
zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, 
że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności, zabezpieczenia instalacji wodociągowej 
wody ciepłej przed prze-kroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury, zabezpieczenia przed 
możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz zmianami skracającymi trwałość 
instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych. Zakres tych 
badań określony został w pkt. 11 WTWiO. 
Podczas dokonywania badań odbiorczych należy wykonywać pomiary: 
– temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ±0,5 C, 
– spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych zapewniających 

dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa. 
8.2.2. Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji wodociągowej  
Odbiór robót poprzedzających wykonanie instalacji tzw. odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić 
dla robót przykładowo wyszczególnionych w pkt. 5.2. 

Z przeprowadzonego odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół odbioru (Załącznik 2). 
8.2.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji wodociągowej  
Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji do których zanika dostęp w miarę postępu robót. 
Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach osłonowych w warstwach 
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podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub 
utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru techniczne-go końcowego 
jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 
W ramach odbioru częściowego należy: 
– sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z dokumentacją 

projektową oraz dołączonymi do niej specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi), 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, 
– przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 
robót (Załącznik 3) oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 
jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. 
8.2.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji wodociągowej 
Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 
– zakończeniu wszystkich robót montażowych, łącznie z wykonaniem izolacji cieplnej, 
– wypłukaniu, dezynfekcji i napełnieniu instalacji wodą, 
– dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym. 
W ramach odbioru końcowego należy: 
– uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi (szczegółowymi) i WTWiO, 
– sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w odpowiednich 

punktach WTWiO, 
– sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 
– sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych. 
Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół (Załącznik 4). 
 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 

TOWARZYSZĄCYCH 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 

„Wymagania ogólne”, pkt 9 
 
9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych może być dokonane 
jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w 
umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
końcowego.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 
– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót potwierdzonych 

przez zamawiającego lub 
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montażowe instalacji 
wodociągowych z tworzyw sztucznych uwzględniają: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
– przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
– wykonanie ewentualnie występujących robót ziemnych, 
– wykonanie robót pomocniczych określonych w pkt. 5.2., 
– montaż rurociągów i armatury, 
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– wykonanie prób ciśnieniowych, 
– usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.  Normy 

1. PN-EN 111:2002 Armatura sanitarna – Baterie termostatyczne (PN10) Ogólne 
wymagania techniczne. 

2. PN-EN 12541:2005 Armatura sanitarna – Ciśnieniowe zawory spłukujące do 
misek ustępowych i samoczynnie zamykane zawory 
spłukujące do pisuarów. 

3. PN-EN 1286:2004 Baterie mechaniczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania 
techniczne. 

4. PN-EN 1287:2004 Baterie termostatyczne niskociśnieniowe – Ogólne wymagania 
techniczne. 

5. PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 1: 
Wymagania ogólne. 

6. PN-EN ISO 1452-2:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 2: 
Rury. 

7. PN-EN ISO 1452-3:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 3: 
Kształtki. 

8. PN-EN ISO 1452-4:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 4: 
Armatura. 

9. PN-EN ISO 1452-5:2011 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody oraz do ciśnieniowego odwadniania i 
kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – 
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) – Część 5: 
Przydatność systemu do stosowania. 

10. PN-ENV 1452-6:2002  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) – Część 6: Zalecenia dotyczące wykonania instalacji. 

11. PN-ENV 1452-7:2007 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
przesyłania wody – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) 
(PVC-U) – Część 7: Zalecenia do oceny zgodności. 

12. PN-EN 14814:2008 Kleje do systemów przewodów rurowych z 
termoplastycznych tworzyw sztucznych do przesyłania 
płynów pod ciśnieniem – Wymagania. 
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13. PN-EN 1489:2003  Armatura w budynkach – Zawory bezpieczeństwa – Badania i 
wymagania. 

14. PN-EN 1490:2004 Armatura w budynkach – Zespolone zawory nadmiarowe 
temperaturowo-ciśnieniowe – Badania i wymagania. 

15. PN-EN 1491:2004 Armatura w budynkach – Zawory rozprężne – Badania i 
wymagania. 

16. PN-EN 15092:2008 Zawory w budynkach – Zawory mieszające na zasilaniu 
instalacji ciepłej wody – Badania i wymagania. 

17. PN-EN 1567:2004 Armatura w budynkach – Zawory redukcyjne i zespolone 
zawory redukcyjne ciśnienia wody –Wymagania i badania. 

18. PN-EN ISO 15874-1:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych do instalacji ciepłej i zimnej 
wody. Polipropylen (PP). Część 1: Wymagania ogólne. 

19. PN-EN ISO 15874-2:2005/ A1:2008 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 2: 
Rury. 

20. PN-EN ISO 15874-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 3: 
Kształtki. 

21. PN-EN ISO 15874-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie. 

22. PN-EN ISO 15875-1:2005  
PN-EN ISO 15875 1:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-
X) – Część 1: Wymagania ogólne. 

23. PN-EN ISO 15875-2:2005  
PN-EN ISO 15875 2:2005/A1:2008 

Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-
X) Część 2: Rury. 

24. PN-EN ISO 15875-3:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-
X) Część 3: Kształtki. 

25. PN-EN ISO 15875-5:2005 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej – Usieciowany polietylen (PE-
X) Część 5: Przydatność systemu do stosowania. 

26. PN-EN ISO 15876-1:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 1: 
Wymagania ogólne. 

27. PN-EN ISO 15876-2:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 2: 
Rury. 

28. PN-EN ISO 15876-3:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 3: 
Kształtki. 

29. PN-EN ISO 15876-5:2009 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji ciepłej i zimnej wody. Polibutylen (PB). Część 5: 
Przydatność do stosowania w systemie. 

30. PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w 
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instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące 
urządzeń zapobiegających zanieczyszczeniu przez przepływ 
zwrotny. 

31. PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna – Zawory wypływowe i baterie mieszające 
do systemów zasilania wodę typu 1 i typu 2 – Ogólne 
wymagania techniczne. 

32. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej – Wymagania. 

33. PN-M-54901.03:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Łączniki. 

34. PN-M-54901.04:1992 Elementy złączne wodomierzy skrzydełkowych – Nakrętki do 
łączników. 

35. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-
ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Część 1: Postanowienia ogólne. 

36. PN-EN 806-4:2010 Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodo-
ciągowych do przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. Część 4: Instalacje. 

37. PN-EN 817:2008 Armatura sanitarna – Baterie mechaniczne (PN10) – Ogólne 
wymagania techniczne. 

38. PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ciśnieniowe z polipropylenu 
PP-H, PP-B i PP-R. 

  
10.2.  Ustawy 
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z 

późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.). 
– Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu 

ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747). 
 
10.3.  Rozporządzenia 
– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmianami). 
 
10.4.  Inne dokumenty, instrukcje  
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociągowych – zeszyt 7 – COBRTI 

INSTAL. 
– Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych – Polska Korporacja 

Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji. 
– Instrukcja Projektowa, Montażu i Układania Rur PVC-U i PE – GAMRAT. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 

45000000-7. Wydanie 3, OWEOB Promocja – 2011 r. 
 


