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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań dotyczących wykonania i 

odbioru robót budowlanych polegających na  "Remoncie i modernizacji toalet 
szkolnych w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. 
Wojska Polskiego 16"- ETAP I, w części budowlanej. 

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu robót zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych jak w 
pt.1.1 

 
1.3. Zakres robót budowlanych podstawowych objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi (SST). 

 
1.4. Zakres robót objętych specyfikacją 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót przewidzianych do wykonania w ramach postępowania: "Remont i 
modernizacja toalet szkolnych w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie 
przy ul. Wojska Polskiego 16"- ETAP I . Szczegółowo przedmiot i zakres robót budowlanych 
określa przedmiar robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i 
poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
Prace towarzyszące: 
− utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego, 

− transportowanie w poziomie na potrzebną odległość i w pionie na potrzebną 
wysokość materiałów i elementów i wszelkiego sprzętu pomocniczego 
niezbędnych do wykonania robót, 

− zniesienie lub wyniesienie poza obręb budynku materiałów, osprzętu oraz gruzu 
uzyskanego z rozbieranych elementów i złożenie w ustalone z Inspektorem 
Nadzoru miejsce, 

− segregowanie i sortowanie materiałów i wyrobów i wyrobów nowych lub 
rozebranych, na terenie budowy lub w składowisku przyobiektowym, 

− sprawdzanie prawidłowości wykonania robót, 

− przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych, 

− usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w trakcie 
wykonywanych robót, a zawinionych przez bezpośrednich wykonawców, 

− oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz 
wywieszenie znaków informacyjno – ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

− przygotowanie i przecedzenie farb oraz przygotowanie szpachlówek, gruntów i 
innych materiałów, ustawienie i przenoszenie drabin malarskich, 

− zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem farbami balustrad, 
grzejników i innych urządzeń stanowiących wyposażenie budynku, 
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− zabezpieczenie przed zabrudzeniem lub zniszczeniem, nie remontowanych lub 
nie wymienianych elementów budynku, np. nie remontowane posadzki, czy nie 
wymieniana stolarka okienna i drzwiowa itp. 

− niezwłoczne oczyszczenie zabrudzonych farbą szyb, okuć, itp., 

− przenoszenie i zabezpieczenie na czas remontu pozostającego wyposażenia 
pomieszczeń, mebli, urządzeń itp., 

 
1.5. Informacje o terenie budowy 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa części pomieszczeń objętych zakresem 

opracowania, wg. części rysunkowej, w budynku Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie 

przy ul. Wojska Polskiego 16, na działce nr 7/2, obręb 6 miasta Chojnów.  

Przebudowa obejmuje część budynku na poziomie parteru, I oraz II piętra. Inwestycja 

została zaplanowana w etapach dzielonych piętrami: 

- poziom parteru- etap I 

- poziom I piętra- etap II 

- poziom II piętra- etap III 

Szczegółowy zakres opracowania projektów branżowych został przedstawiony na 
rysunkach. 

Obiekt objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Chojnowie przy ul. Wojska 
Polskiego 16, na działce 7/2, obręb 6 miasta Chojnów. 

 
Organizacja robót budowlanych 
Zamawiający określi zasady wejścia pracowników i wjazd pojazdów, sprzętu 

Wykonawcy na ten teren oraz określi miejsca przyłączy do wody, energii elektrycznej i 
sposób odprowadzania ścieków na potrzeby budowy. Roboty należy prowadzić w sposób 
zorganizowany, bez powodowania kolizji i przestojów, pod nadzorem osób uprawnionych i 
zgodnie obowiązującymi przepisami i normami. 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. 

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. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 
stanowiącej opis przedmiotu zamówienia, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić 
Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 
dokumentacją projektową stanowiącą opis przedmiotu zamówienia i specyfikacją 
techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót 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 dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót i mają wpływ 
na niezadowalającą jakość elementu budynku, to takie materiały zostaną zastąpione 
innymi, a elementy budynku rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót wykonawca powinien pisemnie 

powiadomić wszystkich właścicieli działek oraz użytkowników obcych sieci i wraz z nimi 
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uzgodnić w trenie warunki prowadzenia robót i nadzór nad ich przebiegiem. Wykonawca 
odpowiada za ochronę znaków geodezyjnych i istniejącej infrastruktury podziemnej i 
nadziemnej na terenie budowy. 

Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest zobowiązany do oznaczenia i odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń 
itp. zlokalizowanych w miejscu prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urządzeń itp. w 
czasie trwania robót budowlanych. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia, Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru oraz właścicieli instalacji i zainteresowanych użytkowników oraz będzie 
z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działanie 
uszkodzenia. Wykonawca zobowiązany jest do powiadamiania Inspektora Nadzoru i 
użytkowników budynku o utrudnieniach związanych z pracami remontowymi i o 
ewentualnych przerwach w dostawie mediów. 

Ciągi komunikacyjne i pomieszczenia ogólnodostępne powinny być utrzymywane 
we właściwym stanie technicznym, nie wolno na nich, poza miejscami wyznaczonymi, 
uzgodnionymi z Zamawiającym składować materiałów ani sprzętu. 

Obszar przedsięwzięcia nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
 
Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

budowlanych wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Wykonawca 
jest wytwórcą odpadów. W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu robót 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.  

W okresie trwania i wykonywania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu robót 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.  

Wykonawca przed przystąpieniem do budowy obiektu, zobowiązuje się do 
podpisania umowy na wywóz odpadów budowlanych. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczenia powietrza pyłami lub gazami, 
c) możliwość powstania pożaru, 
d) wykazanie miejsca składowania odpadów. 
 
Warunki bezpieczeństwa pracy 
Dokumentacja projektowa zawiera informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia, wykonawca powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie 
z Ustawą Prawo Budowlane. Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami BHP. 

 
Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 
Usytuowanie zaplecza budowy zostanie uzgodnione z Zamawiającym, mając na 

uwadze bezpieczeństwo użytkowników budynku. 
 

Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca będzie realizować roboty i transport w sposób nie powodujący 

niedogodności dla użytkowników obiektu, jak również dla mieszkańców i użytkowników 
terenów nie przylegających bezpośrednio do terenu prowadzenia robót. 
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W przypadku zajścia konieczności ograniczenia dostępności dla użytkowników i 
innych do miejsc ogólnodostępnych, ciągów komunikacyjnych itp., Wykonawca uzgodni z 
Zamawiającym i Zarządcą obiektu czas i sposób dostępności do przedmiotowych miejsc. 

 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego, w okresie trwania 
realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 Przed przystąpieniem do robót Inwestor przekaże Wykonawcy zatwierdzony i 
uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy (Projekt tymczasowej 
organizacji ruchu). Projektant wyraża zgodę, aby w zależności od potrzeb i postępu robót 
projekt organizacji ruchu mógł być aktualizowany przez. Wykonawcę na bieżąco (w 
uzgodnieniu z odpowiednimi instytucjami). 
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, ew. Światła 
ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne 
urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. 
 Fakt Przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez 
Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez 
cały okres realizacji robót. Koszt zabezpieczenia wewnętrznego terenu placu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
 

Ogrodzenia  
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robót i 

wykona ogrodzenie strefy bezpieczeństwa przy budynku obiektu, ustawi znaki i tablice 
ostrzegawcze. We własnym zakresie zapewni inne techniczne warunki prawidłowego 
zabezpieczenia robót. Koszt zabezpieczenia i ogrodzenia placu budowy oraz zaplecza 
budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 

Wykonawca (w razie potrzeby) wygrodzi część terenu w celu składowania tam 
materiałów budowlanych, gruzu i odpadów w kontenerach, wygrodzenia ewentualnej części 
magazynowej i zapewnienia bezpieczeństwa (poprzez wygrodzenie terenu) przy usuwaniu 
gruzu. 

 
1.6. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie: 

Wykonawca jest zobowiązany wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne 
dla zapewnienia bezpieczeństwa a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą 
odzież i sprzęt ochronny.  

Kierownik budowy zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane jest zobowiązany 
sporządzić lub zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem robót) „planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia” zwanego „planem bioz”, uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 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).  

Zakres robót remontowych nie stwarza szczególnego zagrożenia pożarowego. 
Wykonawca zobowiązany jest tak prowadzić roboty budowlane by nie nastąpiło zaprószenie 
ognia i posiadać w pobliżu prowadzonych robót budowlanych sprawny podręczny sprzęt 
gaśniczy zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 
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1.7. Określenia podstawowe  
Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie.  
Wyrób budowlany – 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.  
Budynek – obiekt budowlany trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 
pomocą przegród budowlanych, posiada fundamenty oraz dach.  
Balustrady – elementy pionowe zabezpieczające ludzi przed spadnięciem ze schodów, 
tarasów, podestów. 
Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę 
certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze 
zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – jest to oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
Dylatacja – podział całego budynku od fundamentu do dachu pionowymi szczelinami na 
odrębne części.  
Dziennik budowy – dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.  
Europejskie zezwolenie techniczne – oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności 
produktu do użycia, dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót 
budowlanych, przy użyciu  własnej charakterystyki produktu oraz określonych warunków 
jego zastosowania i użycia. 
Kanały (przewody) wentylacyjne – przewody wyciągowe wykonane z kształtek lub 
pustaków keramzytobetonowych o przekroju kwadratowym lub prostokątnym.  
Klasy odporności ogniowej – w zależności od zagrożenia osób ustalono wymagania, co 
do bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji.  
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialno ć za prowadzoną budowę.  
Kratki wentylacyjne – oprawy mocowane przy wlotach do kanałów wentylacyjnych 
znajdujących się ok. 20–30 cm pod sufitem.  
Normy oznaczają wymagania techniczne przyjęte przez uznany organ standaryzacyjny w 
celu powtarzalnego i ciągłego stosowania, których przestrzeganie, co do zasady nie jest 
obowiązkowe. 
Normy europejskie 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. 
Istotne wymagania – oznaczają  wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane. 
Normatyw techniczny oznacza wytyczne wynikające z normy lub ogólnie obowiązujących 
przepisów techniczno – budowlanych. 
Obróbki blacharskie – rynny, uchwyty rynnowe, rury spustowe, elementy poziome 
wykonuje się z blachy ocynkowanej lub powlekanej plastisolem.  
Ochrona przeciwpożarowa – ustalone wymagania na temat konstrukcyjnej ochrony 
przeciwpożarowej danej konstrukcji.  
Odporność ogniowa – najmniejszy czas w minutach, podczas którego dany element lub 
jego część budynku zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia.  
Okładziny ścian – elementy dodatkowego wyposażenia, różnią się od tynków tym, że nie 
stanowią nierozdzielnej części muru, na nim formowanej.  
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Otwór w stropie – otwór w płaszczyźnie stropu do przepuszczenia kanałów 
wentylacyjnych, wyłazów, schodów lub innego rodzaju przewodów.  
Podłoga – wykończenie poziomych przegród w budynku i nadanie im właściwości 
techniczno – użytkowych i estetycznych.  
Posadzka – wykładzina będąca wierzchnią warstwą podłogi i stanowiąca jej zewnętrzne 
wykończenie. 
Powłoki malarskie – metoda wykończenia ścian, nadająca im ładny wygląd, 
zabezpieczająca przed wilgocią oraz zachowująca warunki higieniczno – sanitarne. 
Ściana – przegroda pionowa, oddzielająca pomieszczenia pomiędzy sobą (ściany 
wewnętrzne) oraz od środowiska zewnętrznego (ściany zewnętrzne). 
Ścianki działowe – mają za zadanie wyłącznie oddzielenie jednych pomieszczeń od 
innych, nie przenoszą żadnych obciążeń oprócz ciężaru własnego. 
Stolarka okienna – (stolarka otworowa) ruchoma zewnętrzna przegroda spełniająca 
funkcje: przepuszczania światła i powietrza oraz izolacyjne. 
Stolarka drzwiowa – (stolarka otworowa) ruchoma zewnętrzna lub wewnętrzna przegroda 
spełniająca funkcję komunikacyjną, zamykająca otwór w ścianie. 
Tynki – (wyprawy) warstwa ochronna, wyrównawcza lub kształtująca architektoniczną 
formę elementu np. ściany. 
STWiORB – specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – 
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do 
określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 
budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 
poszczególnych robót. 
Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane – dokumentacja składająca się z przedmiaru robót, STWiORB, oraz projektu 
budowlanego dla robót dla, których jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na 
budowę. 
Przedmiar robót – należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości 
robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych. 
 

1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót, powinien przedstawić do 

aprobaty Inżyniera program zapewnienia jakości (PZJ). 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 

teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
poda lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik 
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty 
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.8.2. Dokumentacja projektowa  

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 i 
sporządzoną przez Wykonawcę. 

 
1.8.3. 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 
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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 
budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i 
wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.8.4. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne 
środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Że jest włączony w cenę umowną. 
 
1.8.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie:  

− podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających 
ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu 
działania.  
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  

− lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 
wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 

 
1.8.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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1.8.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni 
właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w 
czasie trwania budowy. 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. 

 
1.8.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony 
fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę 
wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
1.8.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony Życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 
 

1.8.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 

1.8.11. 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, póz. 401). 

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. 
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2. MATERIAŁY 
 

2.1. Wymagania ogólne 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN 

przewidują posiadanie zaświadczenia, o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone 
przez producenta w taki dokument. 

Wykonawca robót musi przedstawić inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
szczegółowe informacje o źródle produkcji i zakupu materiałów oraz przedstawić 
wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty określające materiał i jego 
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.  

Kierownik budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania robót 
budowlanych przechowywać dokumenty związane z materiałami budowlanymi. 

Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 
Inwestora. 

Producent lub dostawca materiałów i urządzeń zostały podane w projekcie 
wykonawczym przykładowo, aby określić standard wykonania. Wykonawca może 
zmienić producenta lub dostawcę pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub 
urządzenia będą miały standard nie niższy niż przyjęty w projekcie. Zamiana 
powinna być zaakceptowana przez projektanta. 

 
2.2. Woda 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz 

wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 

2.3. Piasek 
• Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w 

szczególności: 

− nie zawierać domieszek organicznych, 

− mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty                      
0,25 – 0,5mm,   

− piasek średnioziarnisty 0,5 – 1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0mm.    

• Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 

• Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez 
sito o prześwicie 0,5mm. 
 

2.4. Tynki 
Tynki wewnętrzne mineralne cementowo – wapienne kat. III.  
 

2.5. Ścianki działowe 
Ściany wewnętrzne należy malować wg. zestawienia wykończenia pomieszczeń. 
Ścianki działowe z płyt gipsowo- kartonowych, wodoodpornych, na stelażu 
zimnogiętym, z wypełnieniem wełną. 

 
2.6. Stolarka drzwiowa 

Drzwi wewnętrzne należy wykonać wg. zestawienia stolarki drzwiowej. Przed 
zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary na budowie. 
Projektuje się drzwi wewnętrzne, płycinowe. Drzwi do obiektów użyteczności 
publicznej, wzmocnione, trzy zawiasy czopowe standart, zabezpieczone nakładkami 
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w kolorze srebrny mat. Klamki nie gorsze niż typ "Edel" w kolorze srebrnym, 
matowym, firmy Porta lub równoważne 
Skrzydło drzwiowe do toalet nie gorsze niż typ ENDURO pełne, firmy Porta lub 
równoważne. Zawiasy oraz nakładki w kolorze srebrny mat. Ościeżnica metalowa 
kątowa, wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej. Drzwi wyposażone 
w dolny panel wentylacyjny. Kolorystyka wg. zestawienia stolarki. 
 

2.7. Boksy WC 
Ściany boksów WC wykonane w systemie nie gorszym niż system ERIDANI firmy 
ALSANIT lub równoważnym.  Ścianki wykonane z płyty LPW o grubości min. 18mm, 
każda z krawędzi płyty musi być oprawiona w profile aluminiowe, odporne na wilgoć. 
Należy zastosować również nad drzwiowy profil usztywniający. Zawiasy z funkcją 
samodomykania, montowane do wąskiej krawędzi płyty. Rdzeń zawiasów wykonany 
z hartowanej stali. Zamkopochwyty wykonane z poliamidu i aluminium. Wsporniki 
montowane w gnieździe profili przydrzwiowych. 

 
2.8. Parapety wewnętrzne 

Parapety wewnętrzne z konglomeratu w kolorze jasno szarym. 
 

2.9. Okładziny ścienne 
 

2.9.1. Płytki ceramiczne typ nie gorszy niż Pastele firmy Tubądzin lub 
równoważne 

Płytki ścienne - nie gorsze niż typ: Pastele firmy TUBĄDZIN lub równoważne. 
Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do parametrów jakie 
należy uwzględnić przy zakupie płytek. 

 Wymagania:  

− Rozmiar     – 200x200 mm 

− Grubość      – 9 mm 

− Rektyfikacja     – tak 

− Powierzchnia    – MAT 

− Zastosowanie    – wewnątrz 
 

2.10. Okładziny podłogowe 
 

2.10.1. Gres podłogowy, typ nie gorszy niż Pastele firmy Tubądzin lub 
równoważny 

Płytki podłogowe - nie gorsze niż typ Pastele firmy TUBĄDZIN lub równoważne- kolor 
wg zestawienia. Podanie nazwy producenta ma na celu ukierunkowanie co do 
parametrów jakie należy uwzględnić przy zakupie płytek. 

 Wymagania:  

− Rozmiar      – 200x200 mm 

− Grubość                                   – 9 mm 

− Antypoślizgowość     – R10 

− Mrozoodporność     – nie 

− Zastosowanie      – wewnątrz 
 

2.11. Kleje i fugi 
FUGI: 
Fuga szeroka elastyczna z trasem 2-20 mm typ FL firmy Sopro lub równoważny. 
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 Cementowa, elastyczna, zawierająca tras reński zaprawa do fugowania płytek 
i płyt ceramicznych, gresów, kształtek z kamienia naturalnego i betonu oraz 
szklanych kształtek budowlanych. Szczególnie nadaje się do słabo chłonnych płytek 
ściennych i podłogowych. Właściwa również na balkony, tarasy oraz do podłóg 
ogrzewanych. 
 Cechy: 

• Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888  
• Do ścian i podłóg  
• W pomieszczeniach i na zewnątrz  
• Czas użycia: ok. 30-40 minut  
• Szerokość spoiny: 2-20 mm  
• Produkt o bardzo niskiej emisji EC1PLUSR  
• Produkt o bardzo niskiej emisji EC1PLUS (tylko kolor czarny)  
• Produkt o niskiej zawartości chromianów zg. z Rozporządzeniem (WE) Nr 

1907/2006, załącznik XVII 
• Zużycie: 2,0-2,5 kg/m² przy płytkach 11,5x24 cm lub 20x20 cm i szerokości 

spoiny 10 mm 

2.12. Farby 
Powyżej okładziny ceramicznej stosować farbę lateksową o podwyższonej 

odporności na szorowanie i działanie wilgoci- farba AQUATEX firmy KABE lub 
równoważna. Farba stosowana jest do malowania ścian w pomieszczeniach mokrych 
oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu.  

- bazowy środek wiążący – żywica akrylowa,  
- gęstość – ok. 1,45kg /dm³;  
- zawartość substancji stałych – ok. 65%;  
- stopień połysku – matowy;  
- rozcieńczalnik – woda;  
- średnie zużycie – ok. 0,22l/m²;  
- temperatura stosowania – od + 50C do + 250C;  

- względy opór dyfuzyjny: Sd = 0,9m (wymóg normowy Sd ≤ 2,0 m),  
- względny opór dyfuzyjny dla dwutlenku węgla CO2 – Sd = 380m 
- kolorystyka- wg. zestawienia 
Przechowywanie – przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym 

opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed 
mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć. Okres 
przydatności do stosowania: 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Czas schnięcia naniesionej na 
podłoże jednej warstwy farby ( w temperaturze + 200C i przy wilgotności względnej 
powietrza 55% wynosi ok. 3 godzin. Uwaga: niska temperatura i wysoka wilgotność 
powietrza wydłużają okres wysychania farby. Nowo wykonaną powłokę malarską 
chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jej całkowitego wyschnięcia. 

 
Farba do wnętrz mineralna, paroprzepuszczalna, odporna na zmywanie 

i szorowanie zapewniająca swobodne oddychanie ścian- farba AKRYLTEX firmy 
KABE lub równoważna. Dyspersyjno – krzemianowa farba nawierzchniowa do 
wykonywania ochronno – dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynku. W 
sposób naturalny przyjmują i oddają wilgoć, dzięki czemu w pomieszczeniach 
mokrych (tj.: kuchnia, łazienki) zmniejsza się zawartość wilgoci w powietrzu.  

Bazowy środek wiążący:  
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- żywica akrylowa i potasowe szkło wodne;  
- zawartość substancji stałych – ok. 58%,  
- gęstość – ok. 1,50 kg/dm3;  
- stopień połysku – matowy;  
- rozcieńczalnik – woda;  
- średnie zużycie – ok. 0,22l/m2;  
- temperatura stosowania – od + 5 st. C do + 250C;  
-odporność na szorowanie na mokro – farba klasy I (wg normy                      

PN – C – 81914 : 2002);  
- przechowywanie – przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym 

opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed 
mrozem; opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć; okres 
przydatności do stosowania – 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu 
wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu. Wysychanie – czas schnięcia 
naniesionej na podłoże jednej warstwy farby ( w temp. +200C i przy wilgotności 
powietrza 55 %) wynosi ok. 3 godz. Całkowite związanie (utwardzenie) wykonanej 
powłoki malarskiej następuje min po 24 godzinach. Pomieszczenia zamknięte należy 
po malowaniu wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu. 

Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres 
wysychania farby.  

Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W 
trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku wystąpienia kontaktu 
z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a przy wystąpieniu 
podrażnień, zasięgnąć porady lekarza.  
 

2.12.1. Farby budowlane gotowe 
− Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 

państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

− Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach można stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu 

winylu, lateksu butadieno – styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w 
normach i świadectwach ich dopuszczenia przez ITB.  

 
2.12.2. Farby olejne i ftalowe  

Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN – C – 81901:2002  

− Wydajność  6 – 8 m2/dm3 

− czas schnięcia   12 h 
Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN – C – 
81901/2002 

− wydajność   6 – 10 m2/dm3 
Wymagania dla powłok: 

wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków 
przyczepność do podłoża – 1 stopień 
elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3mm 

nie wykazuje pęknięć lub odstawania od podłoża, 
twardość względna – min. 0,1 
odporność na uderzenia – masa 0,5kg spadająca z wysokości 1,0m nie 

powinna powodować uszkodzenia powłoki 

odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 
występować spęcherzenie powłoki. 
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Farby powinny być pakowane zgodnie z PN–O–79601–2:1996 w bębny lekkie 

lub wiaderka stożkowe wg PN – EN – ISO 90–2:2002 i przechowywane w 
temperaturze min. +5°C. 
 

2.12.3. Środki gruntujące 
− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:  
• powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

• na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

− Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego 
wsiąkliwości powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3 – 5%. 
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3. SPRZĘT 
 

3.1. Wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu, na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie 
transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. 

Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera. 
Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

 
3.2. Wymagany sprzęt 

Wykonawca przystępujący do robót budowlanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących 
właściwą, jakość robót: 

− podręczny sprzęt murarski, tynkarski, płytkarski 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w 
miejscu tych robót, jak i przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt winien 
uzyskać akceptację Inspektora nadzoru. 
 Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 

3.2.1. Sprzęt – tynki, ślusarka aluminiowa, stolarka drewniana 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

3.2.2. Sprzęt – roboty malarskie 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 
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4. TRANSPORT 
 

4.1. Wymagania 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inżyniera w 
terminie przewidzianym kontraktem. 

 
4.2. Środki transportu 

Wykonawca przystępujący do robót budowlanych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następujących środków transportu: 

• samochód dostawczy 
Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone 

przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi 
przez ich wytwórcę. 
 

4.2.1. Transport materiałów 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane 

projektem lub odpowiednią normą. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 

5.1. Wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z Ustawą z dnia 7 
lipca 1994r. z późniejszymi zmianami i przepisami BHP. Wykonawca robót powinien 
przedłożyć inwestorowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją 
projektową, załączonymi dokumentami, terenem planowanych robót, specyfikacją 
techniczną oraz o zgodności przedłożonej oferty na wykonawstwo z dokumentacją 
techniczną. Przy planowaniu budowy, realizacji robót i kompletacji sprzętu 
Wykonawca powinien uwzględnić, że specyfikacja techniczna nie obejmuje 
wszystkich szczegółów projektowych i wykonawczych, m.in. zawartych w 
powszechnie dostępnych aktach prawnych, normach, instrukcjach itp. Wykonawca 
nie może wykorzystywać ewentualnych pomyłek lub przeoczeń w kontrakcie i 
przekazanej dokumentacji projektowej, lecz niezwłocznie powiadamiać o ich 
zauważeniu nadzór inwestorski. 

 
 Roboty rozbiórkowe należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dn. 06.02.2003r.w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz.Uz 2003r. Nr 48 ,poz. 401.0), a w 
szczególności: 
- Usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania 
lub zawalenia się innego, 
- Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość obalenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o szybkości większej 
niż 10m/sek. należy roboty wstrzymać, 
- W czasie rozbiórki przebywanie ludzi na niżej położonych kondygnacjach jest 
zabronione, 
- Gromadzenie materiału rozbiórkowego na stropach, schodach i innych 
konstrukcyjnych częściach obiektu jest zabronione. 
 Wszelkie roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 
W celu określenia jakości wykonanych robót należy po zakończeniu każdego etapu 
robót dokonać komisyjnych odbiorów. 
 Ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej należy uzgodnić z 
projektantem. 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, programem 
zapewnienia jakości, projektem technologii i organizacji robót oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wykonywaniu robót, zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektro nadzoru, 
poprawione przez Wykonawcę na jego koszt. 

 
Wykonawca powinien przygotować i przedstawić do akceptacji: 

• program zapewnienia, jakości obejmujący m.in. wybór materiałów, zestawienie 
koniecznych prób i badań oraz sposób ich przeprowadzenia, parametry techniczne 
sprzętu i środków transportu itp. 

Wszystkie roboty powinny być wykonywane i sprawdzone pod względem 
wymiarów zgodnie z obowiązującymi normami, a w szczególności PN – ISO 3443 – 
8:1994 “Tolerancja w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót budowlanych.” 
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5.2. Roboty tynkarskie 
5.2.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane 
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.  
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano – montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 

5.2.2. Przygotowanie podłoży 
5.2.2.1. Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5 – 10mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 
oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami 

oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można 
usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową  

Przed rozpoczęciem prac naprawczych ściany zmyć wodą pod ciśnieniem.  
 

5.3. Roboty malarskie 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być 

niższa niż +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej 

+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych 
powierzchni ciepłym powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń 
ogrzewczych. 

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

− całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych), 

− całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 

− całkowitym ułożeniu posadzek, 

− usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

5.3.1. Przygotowanie podłoży 
− Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione 

przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo – wapienną. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. 
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Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo – wapienną. 

− Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN – ISO 8501–1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 
 

5.3.2. Gruntowanie  
− Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

− Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3–5. 

− Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

− Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe. 

− Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową. 
 

5.3.3. Wykonywanie powłok malarskich 
− Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

− Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno – matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 

− Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby 
w różnych odcieniach. 

 
5.4. Roboty – stolarka okienna i drzwiowa 

5.4.1. Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
− prawidłowość wykonania ościeży, 

− możliwość mocowania elementów do ścian, 

− jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
 

5.4.2. Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub 
instrukcją zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 

5.4.3. Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. 
Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków 

rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
 

5.4.4. Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub 
ścianą tak, aby nie następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody 
opadowej. Uszczelnienia wykonywać z elastycznej masy uszczelniającej. 
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5.4.5. Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów 
pędzla, rys i odprysków i spełniać wymagania podane dla robót malarskich 
 

5.4.6. Przygotowanie ościeży 
• Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do 

którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu 
ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

• Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu 
zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 
 

Wymiary zewnętrzne (cm) Liczba 
punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 
Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 

• Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne 
wady powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. 
Wymienione ubytki należy wypełnić kitem syntetycznym (ftalowym). 
 

5.4.7. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
 

• Osadzanie stolarki drzwiowej 
− Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych 

wg SST B.08.00.00. 

− Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeży. 
Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

− Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 
dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

− Wrota i bramy powinny być wbudowane zgodnie z dokumentacją projektową. 

− Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 
poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie zawiasów 
kotwionych w ościeży. 

− Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 
 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 
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5.5. Roboty płytkarskie 
Roboty izolacyjne i płytkarskie w pomieszczeniach mokrych: 

• oczyszczenie podłoża  

• uszczelnienie narożników wewnętrznych oraz dylatacji należy wykonać stosując 
taśmy, które należy nakleić na przykrywającą rysy, hydraulicznie wiążącą 
mikrozaprawę uszczelniającą przeznaczoną do elastycznego uszczelniania. 
Naklejoną taśmę należy zaszpachlować tym samym materiałem, 

• ściany zagruntować bezbarwną mieszanką dyspersyjną na bazie tworzyw 
sztucznych, następnie w dwóch warstwach, przy pomocy wałka, nałożyć elastyczną 
dyspersję tworzywa sztucznego, na tak przygotowanym podłożu wykonać okładziny, 

• uszczelnienie posadzek wykonać stosując przykrywającą rysy, hydraulicznie wiążącą 
mikrozaprawę uszczelniającą przeznaczoną do elastycznego uszczelniania. Materiał 
nanosić przy pomocy pędzla chlapaka w dwóch operacjach roboczych, przy czym za 
każdym razem należy pokrywać całą powierzchnię, na tak przygotowanym podłożu 
wykonać płytki, 

• klejenie płytek – klej elastyczny, ulepszony tworzywami sztucznymi, wiążący 
hydraulicznie klej, 

• spoinowanie płytek – fuga bakteriobójcza tytanowa do płytek bakteriobójczych. 
 

Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych 

− Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podłoża. 

− Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane 
mury z elementów drobnowymiarowych oraz ściany betonowe. 

− Do osadzania wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu 
osiadania murów budynku. 

− Bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek 
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. 

− Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć 
dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o 
grubości 2–3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej 
zaprawy cementowo – wapiennej marki 5 lub 3. 

− Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i 
odcieni barwy, a przed przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 
godzin w wodzie czystej. 

− Temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić, 
co najmniej +5°C. 

− Dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie 
powinno być większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny 
nie większe niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej. 

 
5.6. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa, z 
oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno – cementowym, 
ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 
wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 
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Wymagania podstawowe. 
− Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa 

wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

− Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN–85/B–04500 nie powinna być 
mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

− Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być 
wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

− Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów 
budynku paskiem papy. 

− W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 

− Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

− Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. 

− Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5 – 7cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. 

− Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 
niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

− Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami 
kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub 
mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 

− Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 
miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 
wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 
spryskiwanie powierzchni wodą. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Kontrola i odbiór robót oraz kontrola jakości materiałów powinna być 
przeprowadzona zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST „Wymagania ogólne". 
Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru 
wewnętrznego. Kontrolę w zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru 
zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona przez ITB instytucja. 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 

Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest przedstawić 
Inżynierowi do akceptacji aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych 
wykonywanych w ramach nadzoru wewnętrznego przez producenta (atesty 
materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia daty produkcji, 
daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego przechowywania 
materiałów. 
 
6.3. Badania w trakcie robót 

W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki. 
Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół. 
Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest 
warunkiem przystąpienia do następnego etapu robót. 
Prace powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST. 

8.2. Odbiory po zakończeniu robót  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej 
kontroli materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, 
pomiarów i wyników badań Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą 
specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań 
Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą 
wątpliwości Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres 
wykonania robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za niemającą 
zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i ustalić zakres i wielkość 
potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny 
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koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 
 

9. PODTSAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne warunki płatności  

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na podstawie 
wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością  

Należy przyjąć wg przedmiaru robót. 
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NR NAZWA OPIS: ZDJĘCIE: 

1 

 
DOZOWNIK 

MYDŁA W PŁYNIE 
MERIDA TOP MINI 

Z TWORZYWA 
ABS O POJ. 400 
ML, OKIENKO 

SZARE 

– pojemność zbiornika 400 
ml 

– mydło uzupełniane z 
kanistra 

– dostępny w kolorze białym 
– kolor okienka do kontroli 

poziomu mydła: 
ciemnoszary 

– wykonany z wysokiej 
jakości tworzywa ABS 
– zamykany na kluczyk 

 

2 

POJEMNIK NA 
POJEDYNCZE 

RĘCZNIKI 
PAPIEROWE 
MERIDA TOP 

MINI, Z 
TWORZYWA ABS, 
OKIENKO SZARE 

– pojemność do 250 szt. 
ręczników 

– dostępny w kolorze białym 
– wykonany z tworzywa 

ABS 
– okienko do kontroli ilości 

ręczników w pojemniku 
ciemnoszare 

– zamykany na kluczyk 

 

3 

KOSZ SIATKOWY 
STOJĄCY O POJ. 
47 L, WYKONANY 

Z PRĘTÓW 
POWLEKANYCH 

BIAŁYM PCV 

wysokość 54 cm 
szerokość 34 

głębokość 26cm 
– wykonany z lekkich 
prętów metalowych 

powlekanych białym PCV 
– dostosowany do 

jednorazowych worków 
polietylenowych 

– pojemność 47 litrów 

 

4 

KOSZ NA 
ODPADY Z 
UCHYLNĄ 

POKRYWĄ Z 
TWORZYWA 

SZTUCZNEGO O 
POJ. 15 L, KOLOR 

BIAŁY 

– pojemność 15 litrów 
– wykonany z tworzywa 

sztucznego 
– w kolorze białym 
– uchylna pokrywa 
– dostosowany do 

jednorazowych worków 

 

5 

UCHWYT DO 
PAPIERU 

TOALETOWEGO 
METALOWY, STAL 

POLEROWANA 

uchwyt wykonany z blachy 
stalowej nierdzewnej 

kolor srebrny 
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6 

SZCZOTKA WC 
TUBA STOJĄCA, Z 

PRZYKRYWKĄ, 
STAL 

POLEROWANA 

Szczotka do WC - tuba 
stojąca wykonana ze stali 
nierdzewnej polerowanej. 

Rączka szczotki 
wyposażona jest w 

przykrywkę tuby, która 
zapobiega wydostawaniu 
sie zapachu. Na dnie tuby 

znajduje się plastikowa 
miseczka, którą można 

wyjmować. Pozwala to na 
łatwe utrzymanie szczotki w 

czystości. 

 

7 
LUSTRO  

ŁAZIENKOWE 
60x80cm 

LUSTRO ŁAZIENKOWE O 
GRUBOŚCI min. 4mm, 

mocowane klejem do luster, 
do ściany 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
 

OBIEKT: REMONT I MODERNIZACJA TOALET SZKOLNYCH 
W BUDYNKU POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W 
CHOJNOWIE 
 

ADRES:   59-225 Chojnów, ul. Wojska Polskiego 16, działka nr 7/2, 
   obręb 6 miasta Chojnów, jedn. ew. 020901_1 Chojnów 
 
INWESTOR:   Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 
   ul. Witosa 1, 59-225 Chojnów 
 

STADIUM: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  
 I ODBIORU ROBÓT 
 
BRANŻA: SANITARNA – INSTALACJE WEWNĘTRZNE 

 

Wyszczególnienie robót wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 
 

45 000000-7 Roboty budowlane 

45 110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty             

                        ziemne 

45 113000-2 Roboty na placu budowy 

45 111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45 232150-8 Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

45 231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do  

odprowadzania ścieków 

45 232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów 

45 232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
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Rozdział I 
 

Specyfikacja Techniczna  
 instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej 

 
Wstęp       
Przedmiot ST         
Zakres stosowania ST       
Zakres robót objętych ST       
Określenia podstawowe     
Ogólne wymagania dotyczące robót     
Materiały i urządzenia      
Składowanie         
Rury          
Kształtki, armatura         
Sprzęt          
Transport         
Wykonanie robót         
Roboty przygotowawcze       
Roboty instalacyjno-montażowe      
Wymagania ogólne        
Montaż przewodów         
Montaż zaworu czerpalnego ze złączką do węża     
Izolacja termiczna rur         
Próba szczelności instalacji        
Podłączenie instalacji – źródło ciepłej wody     
Kontrola jakości robót        
Odbiór robót         
Podstawa płatności        
Przepisy związane        
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Specyfikacja Techniczna 
Instalacja wody zimnej, ciepłej i kanalizacji sanitarnej 

Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wody i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji pn. „Remont i modernizacja toalet 
szkolnych w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16”. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót  
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wody zimnej, ciepłej 
i cyrkulacyjnej oraz wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, a w szczególności: 

• wykonanie harmonogramu robót na wykonanie wew. instalacji ciepłej i zimnej wody 
i kanalizacji sanitarnej w w/w budynku,  

• zakupienie i dostarczenie materiałów na plac budowy oraz ich składowanie 
z zabezpieczeniem przed kradzieżą (ubezpieczenie placu budowy),  

• wykonanie wewnętrznej kanalizacji z rur PCV Ø110, Ø50,  

• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne – wew. kanalizacja sanitarna,  

• wykonanie wewnętrznej instalacji ciepłej i zimnej wody z rur PE-RT/AL/PE-RT PN10 Ø16x2.0, 
Ø20x2.0, Ø25x2.5, Ø32x3.0, Ø40x3.5, 

• wykonanie podejść pod urządzenia sanitarne w bruzdach ściennych – wew. instalacja ciepłej 
i zimnej wody,   

• montaż całej armatury sanitarnej wg zestawienia armatury,  

• montaż urządzeń sanitarnych na ścianach pomieszczeń wg zestawienia przyborów. 
 
Określenia podstawowe 
Instalacja wodociągowa wewnętrzna – układ przewodów wodociągowych znajdujących się wewnątrz 
budynków odbiorców, zaopatrujący w wodę ludność lub urządzenia. 
Przewód wodociągowy – rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczania wody 
odbiorcom.   
Instalacja ciepłej wody - część instalacji wodociągowej służąca do przygotowania i doprowadzenia do 
punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze,  
Punkt czerpalny – miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego i jego otoczenia,  
Miejscowe przygotowanie cieplej wody podgrzanie wody dla jednego lub kilku punktów czerpalnych 
znajdujących się w pomieszczeniu lub pomieszczeniach stanowiących całość funkcjonalno-użytkową, 
Instalacja kanalizacyjna – zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzania 
ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew. lub innego odbiornika  
Przybór sanitarny – urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych 
powstałych w wyniku działalności higieniczno +sanitarnych i gospodarczych,  
Podejście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub 
przewodem odpływowym,  
Przewód spustowy – przewód służący do odprowadzenia ścieków z podejść kanalizacyjnych rynien 
lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,  
Przewód odpływowy – przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia  
kanalizacyjnego lub innego odbiornika,  
Wpust – urządzenie służące do zbierania ścieków z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich 
do instalacji kanalizacyjnej,  
Przewód wentylacyjny kanalizacji – przewód łączący instalację kanalizacyjną ścieków bytowo-
gospodarczych z atmosferą, służący do wentylowania tej instalacji oraz wyrównywania ciśnienia.  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

•   Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.  

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

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

 
Materiały i urządzenia 

•  Do wykonania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych. 

•  Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Przewody 

•    Instalacja wodociągowa będzie wykonana z rur wodociągowych PE-RT/AL/PE-RT łączonych 
przez kształtki zaprasowywane. 

•    Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, 
uszczelnionych w kielichach gumowymi pierścieniami. 

•    Dostarczone na budowę rury powinny być proste, czyste od zewnątrz i wewnątrz, bez widocznych 
ubytków spowodowanych uszkodzeniami. 

Armatura 
Należy zamontować armaturę odcinającą na instalacji, armaturę pomiarową oraz inną wg zestawienia 
materiałów. 

Izolacja termiczna 

• Izolację ciepłochronną rurociągów należy wykonać z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowej 
z zewnętrzną folią chroniącą przed wilgocią i uszkodzeniami mechanicznymi o grubości: 
 - woda zimna – min. 6 mm, 

 - woda ciepła: Ø16x2.0, Ø20x2.0, Ø25x2.5 – min. 20 mm, Ø32x3.0 – min. 30 mm 

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

 
Składowanie 
Rury 
Rury powinny być składowane w stosach zabezpieczonych przed rozsuwaniem się. Warstwy prostek 
należy przedzielić listwami drewnianymi o kwadratowych bokach przekroju, większych od wystających 
części kołnierza lub kielicha. Rury można przechowywać na przestrzeni otwartej pod wiatą, układając 
je w pozycji leżącej jedno-, lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, 
wolna od kamieni, zagłębień i błota, z podkładów drewnianych. Wyroby należy układać według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunku w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
Kształtki, armatura  
Przechowywać w pomieszczeniach suchych i zamkniętych. 
Przy składowaniu materiałów i urządzeń należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta. 
 
Sprzęt 
Do przygotowania oraz łączenia rur należy stosować podstawowe narzędzia hydrauliczne. 
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Transport 

Rury 

• Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 
należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

Izolacja termiczna 

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

•    Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych 
na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 

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

 
Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonane ww. instalacje wodne. 
 
Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć  
w budynku na ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych rur pod względem 
kolizji z istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
 
Roboty instalacyjno-montażowe 
Wymagania ogólne 
Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy z Dokumentacją Projektową. 
Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej nie mogą w 
żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-2cm. 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. Dopuszczalny kąt w pionie lub poziomie na połączeniu rur 
nie powinien przekraczać 2

o
. Przy montażu wszelkiej armatury należy ściśle przestrzegać zaleceń 

Producenta. 
 
Montaż przewodów   
Instalacje wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur PE-RT/AL/PE-RT prowadzić pod stropem na szynach 
montażowych, a przewody rozdzielcze w bruzdach ściennych. Do kompensacji przewodów 
wykorzystać naturalną zmianę trasy ułożenia rur oraz kompensatory u-kształtowe. Stosować 
połączenia z armaturą poprzez króćce z nagwintowanymi końcówkami. 

•    Trasa ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją techniczną. Przed układaniem przewodów 
należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do wyeliminowania przeszkody, mogące powodować 
uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej i muru). Przed 
zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 

•    wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

•    wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

•    przecinanie rur, 

•    założenie tulei ochronnych, 

•    ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

•    wykonanie połączeń. 
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między 
zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przewody pionowe należy 
mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-
20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. 
Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać rewizje. 
 
Izolacja termiczna rur  

•    Rurociągi wody zimnej  po zmontowaniu otulić pianką polietylenową, w celu 
      zabezpieczenia przed wykraplaniem się wilgoci. Rury wody ciepłej izolować termicznie 
      otulina ciepłochronną. Minimalna grubość izolacji 20mm.  

•     Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby 
szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem 
odbioru. 

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

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

 
Próba szczelności instalacji 
Instalację wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji należy poddać próbie szczelności. Próba szczelności 
powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnicę powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości 
ciśnienia próbnego. 
Przed hydrauliczną próba szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron . Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem , 
a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć jako 1,5  najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego. 
Wielkość ciśnienia próbnego powinna być zgodna z wymaganiami Producenta oraz Aprobatą 
techniczną. Wysokość ciśnienia próbnego powinien wskazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
 
Podłączenie instalacji – źródło ciepłej wody 
Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z istniejącego podgrzewacza c.w.u. o poj. 300l, zasilanego 
z kotła gazowego. 
 
Kontrola jakości robót 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. 
Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania zgodności z Dokumentacją Projektową: 
- materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 
- ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
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- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- płukanie sieci, 
- badanie jakości wody po wykonaniu sieci, 
- układania przewodu w rurach ochronnych 
- wykonanie izolacji termicznej rur, 
- szczelności przewodu. 
Wykonawca powinien przedłożyć inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
Odbiór robót 

•    Odbioru robót polegających na wykonaniu instalacji należy dokonać zgodnie z „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe” 

•    W stosunku do następujących robót należy przeprowadzić odbiory między operacyjne: 
– przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów), 
– bruzdy w ścianach: – wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z kierunkiem    

w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych. 

•    Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

•    Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać  
      końcowego odbioru technicznego instalacji. 

•    Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
–  Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie   
      wykonywania robót, 
–  Dziennik budowy, 
–  dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane   
      przez dostawców materiałów), 
–  protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
–  protokół przeprowadzenia próby szczelności całej instalacji, 

•    Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
–  zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami    
      w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
–  protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek, 
–  aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia), 
–  protokoły badań szczelności instalacji. 
 
Podstawa płatności 
Płatność za zakres robót  zgodnie z harmonogramem finansowym wykonania zadania uzgodnionym 
z Inwestorem po dokonaniu odbioru przez Inżyniera oraz dokonaniu sprawdzenia zamontowanych 
elementów, armatury lub urządzeń i przedłożeniu przez wykonawcę atestów wbudowanych 
materiałów i urządzeń . 
Cena wykonania robót obejmuje: 
roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy instalacji i miejsca usytuowania urządzeń 
i armatury, dostarczenie materiałów, przygotowanie podłoża, ułożenie rur wraz z armaturą oraz ich 
zamocowanie do podłoża, montaż armatury, zaworów, manometrów itp., wykonanie izolacji rur i 
uzbrojenia, przeprowadzenie próby szczelności rurociągu, przeprowadzenie płukania instalacji, 
oznaczenie rurociągów, włączenie instalacji c.o. do źródeł zasilania, oznakowanie uzbrojenia. Cena 
uwzględnia również odpady i ubytki materiałowe. 
 
Przepisy związane 
PN-85/B-02421   Izolacja cieplna rurociągów, armatury i urządzeń. 
PN-83/H-02651  Armatura i rurociągi, średnice nominalne. 
PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cz. II. Instalacje sanitarne i 
przemysłowe.  
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
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PN-92/B-01706   Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988. 
„Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych”. COBRTI INSTAL, Warszawa. 
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Rozdział II 
 

 
Specyfikacja Techniczna - WENTYLACJA MECHANICZNA 

CPV 45331210-1 , 45331200-8 
 
Wstęp 
Przedmiot ST 
Zakres stosowania ST 
Zakres robót objętych ST 
Określenia podstawowe 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Materiały 
Sprzęt 
Transport i przechowywanie 
Wykonanie robót 
Roboty przygotowawcze 
Roboty instalacyjno-montażowe 
Wymagania ogólne 
Montaż przewodów rozprowadzających 
Izolacja termiczna kanałów 
Oznakowanie przewodów w maszynowni 
Kontrola jakości robót 
Roboty montażowe 
Odbiór robót 
Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599 
Przepisy związane 
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Specyfikacja Techniczna 
WENTYLACJA MECHANICZNA 

 
Wstęp 
Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
instalacji wentylacji mechanicznej w ramach inwestycji pn. „Remont i modernizacja toalet szkolnych 
w budynku szkoły Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie przy ul. Wojska Polskiego 16”. 
 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót. 
 
Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.  
 
Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z określeniami zawartymi 
w obowiązujących Polskich Normach. 
 
Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 
Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
Materiały 
Materiały użyte do budowy instalacji wentylacji powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny posiadać Aprobatę techniczną. 
Szczegółowe zestawienie materiałowe znajduje się w przedmiarze robót do PB. 
Wyboru konkretnego typu materiału oraz jego producenta dokonuje Inżynier spośród przedstawionych 
przez wykonawcę propozycji. Zastosowane materiały powinny być zgodne z Polskimi Normami lub 
posiadać Aprobaty techniczne. 
Powierzchnie poszczególnych elementów urządzeń wentylacyjnych muszą być gładkie bez załamań 
i wgnieceń. Materiał powinien być jednorodny , bez wżerów i wad walcowniczych. 
Połączenia rozłączne poszczególnych elementów powinny być szczelne, a powierzchnie stykowe do 
siebie dopasowane 
 
Przewody wentylacyjne 
Należy zapewnić dostęp do urządzeń zamontowanych w przewodach, takich jak: przepustnice, 
nagrzewnice, tłumiki akustyczne, filtry, wentylatory, urządzenia do odzyskiwania energii, urządzenia 
do automatycznej regulacji strumienia przepływu. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny 
wynikający z obliczeń dla przewidywanych przepływów powietrza. Materiały przewodów lub sposób 
zabezpieczenia ich powierzchni powinny być dobrane odpowiednio do właściwości mającego nimi 
przepływać powietrza oraz do warunków występujących w miejscu ich zamontowania. Przewody 
wykonane z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między 
podporami lub 20 mm, dopuszczając niższą z tych wartości, oraz nie wykazywać odkształceń 
płaszcza wywołujących efekty akustyczne. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej - klasie B 
podwyższonej szczelności. Ponadto przewody powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 
mechanicznymi, izolowane cieplnie i przeciwwilgociowe. 
Instalacje wentylacji mechanicznej powinny być wyposażone w przepustnice zlokalizowane 
w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcia dopływu powietrza zewnętrznego 
i wypływu powietrza wewnętrznego. 
 
 
Urządzenia 
Do wywiewu powietrza przyjęto wentylatory ścienne wywiewne np. firmy Venture Industries: 

- typ Silent 100 o parametrach 8W, 2400 obr./min, 
- typ Silent 200 o parametrach 16W, 2350 obr./min, 
- typ Silent 300 o parametrach 29W, 1700 obr./min, 
 lub równoważne. Wentylatory będą uruchamiane wraz z włącznikiem światła.  
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Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy. 
 Liczba i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej. 
 Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi spełniać 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. 
  Wszystkie prace związane z obsługą sprzętu i maszyn muszą być wykonywane przez osoby 
przeszkolone, a jeśli wymagają tego przepisy, posiadające uprawnienia. Prace montażowe przy 
wykorzystaniu sprzętu mechanicznego muszą spełniać wymaganie BHP i P.POŻ.  
 
Transport i przechowywanie 
Kanały, kształtki, kratki anemostaty i armatura mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. Kanały powinny być układane w pozycji 
poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wyładunek kanałów i kształtek powinien odbywać się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności 
uniemożliwiających uszkodzenie. Elementów sieci wentylacyjnej nie wolno zrzucać z środków 
transportowych, lecz rozładowywać po pochyłych legarach lub ręcznie. Podczas załadunku transportu 
oraz wyładunku rur oraz armatury należy ściśle przestrzegać wymagań producenta. 
Ponadto przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać 
przepisów aktualnie obowiązujących w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. 
Centrale wentylacyjne są dostarczane na miejsce instalacji w całości bądź na specjalne życzenie 
Klienta w postaci zespołów sekcji, montowanych bezpośrednio na danym obiekcie. 
Wszystkie modele central należy transportować w taki sposób, w jaki są określone do pracy 
pamiętając jednocześnie o tym, iż nie można składować bloków jednych na drugich (ze względu na 
możliwe uszkodzenia mechaniczne nie objęte gwarancją producenta). 
Pomimo, iż każde urządzenie na czas transportu jest zabezpieczone folią oraz styropianowymi 
narożnikami należy zachować szczególną ostrożność zarówno podczas transportu jak i samego 
rozładunku. W zależności od wielkości, a tym samym ciężaru centrali (wszystkie potrzebne informacje 
są zamieszczone na tabliczkach znamionowych) rozładunek możemy dokonać przy użyciu wózka 
widłowego bądź dźwigu. Centrale, które są przewidziane do transportu za pomocą wózka widłowego 
są dodatkowo wyposażone w drewniane belki, które przykręcone do ramy bloku centrali  zapewniają 
jej stabilność podczas rozładunku i chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi. Gdy transport 
urządzenia odbywa się za pomocą dźwigu, należy pamiętać o zachowaniu wszystkich 
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa. Ułatwienie dla transportu z wykorzystaniem dźwigu 
stanowią specjalnie w tym celu wykonane w ramach wzdłużnych otwory. Aby nie doszło do 
uszkodzenia boków urządzenia należy powyżej centrali zastosować rozpórki zabezpieczające, 
których długość w każdym przypadku musi być większa od największego wymiaru poprzecznego. 
 
Wykonanie robót 
Wykonawca przedstawi inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonana instalacja wentylacji. 
Podstawę do wykonania instalacji wentylacyjnych może stanowić Projekt Wykonawczy.  
W zakres prac Wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich systemów wentylacyjnych 
wymienionych w Projekcie Wykonawczym (Przetargowym) oraz prac związanych z  ich realizacją, 
zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami, wymaganiami Projektu oraz sztuką budowlaną. 
Instalacje należy wykonać w taki sposób, aby ich działanie spełniało wszelkie wymagania zawarte 
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalacji 
należy przestrzegać wszelkich zaleceń oraz wykorzystywać wszystkie informacje podane 
w przekazanych Wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegółowe mają za zadanie 
ułatwienie określenia niezbędnych prac i w żadnym wypadku nie ograniczają wymagań ogólnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
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W zakres prac Wykonawcy wchodzą w szczególności: 
- inwentaryzacja i komisyjne przekazanie terenu budowy przed wejściem wykonawcy systemów 
wentylacji na budowę; 
- dostarczenie na miejsce budowy wszystkich materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania 
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszących (w tym dostawa wszelkich materiałów 
eksploatacyjnych  potrzebnych do rozruchu instalacji); 
- zainstalowanie wszystkich potrzebnych materiałów i urządzeń zgodnie z Projektem Wykonawczym; 
- nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac budowlanych.  
- nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny być zamontowane w pozycji całkowicie 
otwartej.  
- nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny. 
- sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, 
konserwację oraz wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 
- w przypadku łączenia nawiewników lub wywiewników z siecią przewodów za pomocą przewodów 
elastycznych nie należy: zgniatać tych przewodów, 
- przewody wentylacyjne powinny być zamocowane do przegród budynków w odległości 
umożliwiającej szczelne wykonanie połączeń poprzecznych. W przypadku połączeń kołnierzowych 
odległość ta powinna wynosić, co najmniej 100 mm.  
- przejścia przewodów przez przegrody budynku należy wykonywać w otworach, których wymiary są 
od 50 do 100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. 
Przewody na całej grubości przegrody powinny być obłożone wełną mineralną lub innym materiałem 
elastycznym o podobnych właściwościach.  
- przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wykonane 
w sposób nieobniżający odporności ogniowej tych przegród.  
- izolacje cieplne przewodów powinny mieć szczelne połączenia wzdłużne i poprzeczne,  
a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna być ponadto zachowana, na całej powierzchni 
izolacji, odpowiednia odporność na przenikanie wilgoci.  
- izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwą chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz izolacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć 
odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.  
- materiał podpór i podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję 
w miejscu zamontowania.  
- metoda podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji 
budowlanej w miejscu zamocowania.  
- odległość między podporami lub podwieszeniami powinna być ustalona z uwzględnieniem ich 
wytrzymałości i wytrzymałości przewodów tak aby ugięcie sieci przewodów nie wpływało na jej 
szczelność, właściwości aerodynamiczne i nienaruszalność konstrukcji. 
- podłączenie do wszystkich urządzeń zasilania w energię elektryczną, sterowania i automatycznej 
regulacji; 
- przeprowadzenie wymaganych prób instalacji wraz z udokumentowaniem ich wyników (protokoły 
odbiorów, wpisy do dziennika budowy); 
- przeprowadzenie rozruchu instalacji i jej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiągnięcia 
wymaganych parametrów pracy); 
- wykonanie wszelkich niezbędnych pomiarów instalacji i analiz oraz przekazanie protokołów 
Inwestorowi (pomiary przepływów, wydatków, ciśnień, temperatur, wilgotności) 
- przeprowadzenie odbiorów instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie władze i instytucje; 
- dostarczenie wymaganych certyfikatów zgodności i atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, wszystkich materiałów i urządzeń; 
- odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót; 
- wykonanie uszczelnień przejść kanałów wentylacyjnych przez przegrody budowlane zgodnie z 
Projektem Wykonawczym i sztuką budowlaną; 
- montaż odpowiednich elementów zapobiegających rozprzestrzenianiu się hałasu oraz drgań 
spowodowanych pracą instalacji; 
- kontrola istniejących linii rzędnych wysokościowych oraz kontrola wymiarów podawanych na 
rysunkach z wymiarami występującymi w naturze; 
- udział w konsultacjach i inspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach koordynacyjnych; 
- uzgadnianie robót z lokalnym nadzorem budowlanym oraz zleceniobiorcami z pozostałych branż 
w fazie przygotowania i realizacji budowy; 
- przeprowadzenie szkolenia personelu użytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi odpowiednich 
protokołów dokumentujących szkolenie; 
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- opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urządzeń wraz 
z planem przeglądów i konserwacji wszystkich elementów instalacji; 
 - oznaczenie przewodów wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium, 
parametry, etc.) przy pomocy szyldów oraz naklejenie strzałek wskazujących kierunek przepływu 
w przewodach; 
- przekazanie pełnej listy (zawierającej adresy oraz numery telefonów) dostawców (producentów) 
urządzeń zainstalowanych w obiekcie oraz dostawców części zamiennych; 
- gwarancja prawidłowego funkcjonowania poszczególnych instalacji, jak i ich elementów w całym 
okresie gwarancyjnym; 
- określenie kosztów obsługi pogwarancyjnej. 
Należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. Wszelkie 
otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów wentylacyjnych) 
należy na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaślepkami lub osłonami. Należy dopilnować, 
aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń bądź ciał obcych. 
Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie należy odpowiednio 
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) zdemontować 
i przechować do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu. 
Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bieżąco sprawdzać 
w naturze. 
 
Roboty przygotowawcze 
Projektowaną oś przewodu oraz miejsca umieszczenia armatury należy wyznaczyć w budynku na 
ścianie w sposób trwały i widoczny. Sprawdzić trasę układanych kanałów pod względem kolizji z 
istniejącymi instalacjami dokonując korekty wytyczanej trasy. 
 
Roboty instalacyjno-montażowe 
Wymagania ogólne 
Przewody wentylacyjne należy układać zgodnie z wymaganiami określonymi w Warunkach 
technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. CZ. II. Instalacje sanitarne 
i przemysłowe oraz COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU 
INSTALACJI WENTYLACYJNYCH 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowej 
nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekroczyć: +/-1cm . 
Załamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno być dokonane przy pomocy 
odpowiednich kształtek, łuków lub kolanek. 
 
Izolacja termiczna kanałów 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 6 listopada 2008r. przewody ułożone wewnątrz 
izolacji cieplnej budynku powinny posiadać izolację termiczną grubości 40mm, przewody zimne 
ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku powinny posiadać izolację termiczną grubości 80mm. 
Kanały wentylacyjne nie prowadzone w suficie podwieszanym należy zaizolować.  
 
Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót 
ma obowiązek wykonania pełnego zakresu kontroli i pomiarów na budowie w celu wykazania 
Inspektorowi Nadzoru zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z rysunkami oraz 
wymaganiami Specyfikacji, norm i przepisów. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju 
i terminie pomiarów. Po wykonaniu pomiarów Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do 
akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 
Kontrola działania  
Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie.  
Prace wstępne  
Przed rozpoczęciem kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace wstępne:  
- Próbny ruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny);  
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- Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzględnieniem specjalnych warunków 
eksploatacyjnych;  
- Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjnych;  
- Określenie strumienia powietrza na każdym nawiewniku i wywiewniku; jeśli to konieczne, ustawienie 
kierunku wypływu powietrza z nawiewników;  
- Nastawienie i sprawdzenie urządzeń zabezpieczających;  
- Nastawienie układu regulacji i układu przeciwzamrożeniowego;  
- Nastawienie regulatorów regulacji automatycznej;  
- Nastawienie elementów dławiących urządzeń umiejscowionych w instalacjach ogrzewczej, 
chłodzącej, z uwzględnieniem wymaganych parametrów eksploatacyjnych;  
- Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;  
- Przedłożenie protokołów z wszystkich pomiarów wykonanych w czasie regulacji wstępnej;  
- Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.  
 
Kontrola działania wentylatorów i innych centralnych urządzeń wentylacyjnych  
- Kierunek obrotów wentylatorów;  
- Regulacja prędkości obrotowej lub inny sposób regulacji wydajności wentylatora;  
- Działanie wyłącznika;  
- Włączanie i wyłączanie regulacji oraz układu regulacji przepustnic;  
- Działanie systemu przeciwzamrożeniowego;  
- Kierunek ruchu przepustnic wielopłaszczyznowych;  
- Działanie i kierunek regulacji urządzeń regulacyjnych;  
- Elementy zabezpieczające silników napędzających.  
 
Kontrola działania nawiewników i wywiewników oraz kontrola przepływu powietrza w pomieszczeniu  
Wyrywkowe sprawdzenie działania nawiewników i wywiewników;  
 
 Kontrola czystości instalacji wentylacji  
Ze względu na możliwość czyszczenia instalacji wentylacji należy przewidzieć otwory rewizyjne lub 
przygotować elementy składowe instalacji do demontażu. Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia 
do następujących, zamontowanych wentylatorów. Układy wentylacji mechanicznej należy czyścić 
i dezynfekować  co 3 lata. 
 
Pomiar szczególnych parametrów instalacji  
Pomiary powinny być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę 
i doświadczenie. Przed rozpoczęciem pomiarów kontrolnych należy określić położenie punktów 
pomiarowych, uzgodnić metody pomiarów i rodzaj przyrządów pomiarowych, a informacje te podać 
w dokumentach odbiorowych. W pomieszczeniach o powierzchni nie większej niż 20 m2 należy 
przyjąć, co najmniej jeden punkt pomiarowy; większe pomieszczenia powinny być odpowiednio 
podzielone. Punkty pomiarowe powinny być wybierane w strefie przebywania ludzi i w miejscach, 
w których oczekuje się występowania najgorszych warunków. Czynniki wpływające na jakość 
powietrza wewnętrznego oraz strumienie objętości powietrza, charakterystyki cieplne, chłodnicze 
i wilgotnościowe, charakterystyki elektryczne i inne wielkości projektowe powinny być mierzone 
w warunkach projektowanej wielkości strumienia objętości powietrza instalacji. Tolerancje mierzonych 
wartości, które powinny być uwzględniane w czasie doboru przyrządów pomiarowych, podano 
poniżej. 
Dopuszczalna niepewność mierzonych parametrów  
Parametr Niepewność*)  
Strumień objętości powietrza w pojedynczym pomieszczeniu ±20% 
Strumień objętości powietrza w całej instalacji  ±15%  
Temperatura powietrza nawiewanego  ±2°C  
Wilgotność względna ± 15% wartości mierzonej wilgotności względnej  
Prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi ± 0,05 m/s  
Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi  ±1,5°C  
Poziom dźwięku A w pomieszczeniu ±3dBA*) Wartości niepewności pomiarów zawierają 
dopuszczalne odchyłki od wartości projektowych jak również wszystkie błędy pomiarowe 
 
Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno-montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
określonymi w Warunkach technicznych wykonania odbioru robót budowlano-montażowych. 
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Cz. II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a) zgodności z Dokumentacją Projektową 
b) materiałów zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2 
c) ułożenia przewodów: 
- ułożenia przewodu na podłożu, 
- odchylenia osi przewodu, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenia przewodu przy przejściach przez przeszkody, 
- kontrola połączeń przewodów, 
d) wykonanie izolacji termicznej kanałów, 
e) szczelności przewodu 
Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, świadectwa zgodności i atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
Aprobatami technicznymi i Polskimi normami warunki techniczne. 
 
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 i ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
- proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, sprzęt, zaopatrzenie 
i wszystkie niezbędne urządzenia do wykonywania pomiarów.  Wykonawca będzie przeprowadzać 
pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 
 
Po zakończeniu robót montażowych należy przeprowadzić kontrole odbiory.  
Konieczne jest przeprowadzenie kontroli następujących rodzajów robót: 
- sposób wykonania przejść przewodów przez przegrody budowlane (ściany i stropy), 
- sposób posadowienia i podwieszenia urządzeń wentylacyjnych, 
- sposób zamontowania kanałów wentylacyjnych oraz urządzeń nawiewnych i wywiewnych., 
- sprawdzenie zgodności wykonanania instalacji zgodnie z dokumentacją wykonawczą.  
 
Raporty z kontroli i odbiorów 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami kontroli 
i pomiarów, 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. 
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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. 99198), 
- 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 poprzednim punkcie i które spełniają wymogi ST. 
 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno znaczny jej cechy. 
 
Obmiar robót 
Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót 
Przedmiar robót stanowi odrębne opracowanie wykonane w oparciu o KNR, dołączone do 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, 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 
w ST 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 oraz KNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 

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 
Odbiór robót na podstawie wymagań PN EN 12599 
Sprawdzenie kompletności wykonania prac 
Celem sprawdzenia kompletności wykonanych prac jest wykazanie, że w pełni wykonano wszystkie 
prace związane z montażem instalacji oraz stwierdzenie zgodności ich wykonania z projektem oraz 
obowiązującymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych należy 
przeprowadzić następujące działania: 
a)  porównać wszystkie elementy wykonanej instalacji ze specyfikacja projektową, zarówno   
     w zakresie materiałów, jak i ilości oraz, jeśli to konieczne, w zakresie właściwości i części        
     zamiennych; 
b)  sprawdzić zgodność wykonania instalacji z obowiązującymi przepisami oraz z zasadami 
      technicznymi; 
c)  sprawdzić dostępność dla obsługi instalacji ze względu na działanie, czyszczenie i konserwację; 
d)  sprawdzić czystość instalacji; 
e)  sprawdzić kompletność dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji. 
Kontrola działania 
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Celem kontroli działania instalacji wentylacyjnej jest potwierdzenie możliwości działania instalacji 
zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, 
wentylatory, wymienniki ciepła, nawilżacze itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. 
Pomiary kontrolne 
Celem pomiarów kontrolnych jest uzyskanie pewności, że instalacja osiąga parametry projektowe 
i wielkości zadane zgodnie z wymaganiami. 
Przy odbiorze robót powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
f)   Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie 
     wykonywania robót 
g)  Dziennik Budowy 
h)  dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie  
      wykonywania robót 
i)   dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
j)   protokoły częściowych odbiorów poprzednich faz robót (roboty przygotowawcze itp.) 
k)  protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu 
l)   protokoły przeprowadzonych płukań przewodu łącznie z wynikami wykonanych analiz 
      fizykochemicznych 
m) świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów. 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
- zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, 
dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej 
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek 
- aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- protokoły z przeprowadzonej regulacji wydajności wentylacji 
 
Przepisy związane 
PN-EN 1505:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju prostokątnym. 
Wymiary 
PN-EN 1506:2001 
Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy o przekroju kołowym. 
Wymiary 
PN-EN 1751:2002 
Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania aerodynamiczne przepustnic 
regulacyjnych i zamykających 
PN-EN 12220:2001 
Wentylacja budynków. Sieć przewodów. Wymiary kołnierzy o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej 
PN-EN 12236:2003 
Wentylacja budynków. Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyjnych. Wymagania 
wytrzymałościowe 
PN-EN 12238:2002 (U) 
Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie w zakresie 
zastosowań strumieniowego przepływu powietrza 
PN-EN 12589:2002 (U) 
Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń 
wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym strumieniu powietrza 
PN-EN 12599:2002 
Wentylacja budynków. Procedury badań i metody pomiarowe dotyczące odbioru wykonanych 
instalacji wentylacji i klimatyzacji 
PN-EN 13182:2002 (U) 
Wentylacja w budynkach. Wymagania dotyczące przyrządów do pomiaru prędkości powietrza 
w wentylowanych pomieszczeniach 
PN-ISO 5221:1994 
Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia powietrza w przewodzie 
PN-ISO 6242-2:1999 
Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące czystości powietrza 
PN-B-01411:1999 
Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia 
PN-76/B-03420 
Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego 
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PN-83/B-03430 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania 
PN-83/B-03430/Az3:2000 
Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. 
Wymagania (Zmiana Az3) 
PN-73/B-03431 
Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania 
PN-B-03434:1999 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania 
PN-B-76001:1996 
Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania 
PN-B-76002:1996 
Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych blaszanych 
PN-92/M-52030 
Urządzenia do oczyszczania powietrza i innych gazów. Terminologia 
Dz.U. Nr 75 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
Dz. U. Nr 109, poz. 1156 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004r . zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie 
Dz. U. z 2016 r. Nr 290 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane 
Dz.U.Nr 13 z 10.04.1972 r. 
Rozporządzenie Ministra Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 23.03.1972 r. w sprawie BHP 
przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
INSTAL wrzesień 2002 
COBRTI INSTAL 5. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI 
WENTYLACYJNYCH 
Aprobaty techniczne zastosowanych materiałów. 
Instrukcje Producenta materiałów lub urządzeń w języku polskim. 
Dokumentacja Techniczno Ruchowa montowanych urządzeń. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ST.IE.   

ROBOTY ELEKTRYCZNE- INSTALACJI  GNIAZD, INSTALACJI OŚWIETLENIA,  

 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot ST 

• Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem i montażem elementów instalacji 
elektrycznej dla obiektu pn: „Remont toalet w budynku szkoły Powiatowego Zespołu 
Szkół przy ul. Wojska polskiego 16, 59-225 Chojnów, działka nr 7/2, obręb 6” 
Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowi podstawę jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
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. 
1.2. 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 
• montażem opraw, osprzętu, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej, 
wraz z przygotowaniem podłoża i robotami towarzyszącymi, dotyczy wszystkich 
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 
• kompletowaniem wszystkich materiałów potrzebnych do wykonania podanych 
wyżej prac, 
• wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego itp.), 
• 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. 
1.3. 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. 
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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. 
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,, 
- rury instalacyjne, 
- 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. 
Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie służące do 
przymocowania i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł 
światła, ochrony źródeł światła przed wpływami zewnętrznymi i ochrony środowiska 
przed szkodliwym działaniem źródła światła a także do uzyskania odpowiednich 
parametrów świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe 
umiejscowienie i bezpieczną wymianę źródeł światła, tworzy estetyczne formy 
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elementami dodatkowymi są osłony lub 
elementy ukierunkowania źródeł światła w formie: klosza, odbłyśnika, rastra, 
abażuru. 
Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 
przed dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał 
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stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia 
odpowiednia obudowa. 
Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub 
bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed 
przetężeniem wspólnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio połączonych 
przewodów elektrycznych. W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod 
napięciem, przewody ochronne oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry 
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, związane z danym 
punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem). 
Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed 
zamocowaniem osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika 
energii elektrycznej, układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie 
możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd i wnęk, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- montaż uchwytów do rur i przewodów, 
- oczyszczenie podłoża - przygotowanie do klejenia. 
Część dostępna - przewodząca część urządzenia elektroenergetycznego lub 
innego przedmiotu, będąca w zasięgu ręki ze stanowiska dostępnego (tj. takiego, na 
którym człowiek o przeciętnej sprawności fizycznej może się znaleźć bez korzystania 
ze środków pomocniczych np. drabiny, słupołazów itp.), która podczas normalnej 
pracy nie jest pod napięciem, jednak może się pod nim znaleźć w momencie 
zakłócenia (uszkodzenia lub niezamierzonej zmiany instalacji elektroenergetycznej, 
parametrów, charakterystyk lub układu pracy urządzenia np. zwarcia, wyniesienia 
potencjału, uszkodzenia izolacji itp.). 
Miejsce wydzielone - zamykana przestrzeń lub miejsce eksploatacji instalacji lub 
urządzeń, do którego dostęp posiadają jedynie osoby upoważnione. 
Napięcie dotykowe Ud (źródłowe przy dotyku) - napięcie pojawiające się przy 
zwarciu doziemnym pomiędzy przewodzącą częścią, która może być (nie jest) 
dotknięta przez człowieka a miejscem na ziemi, na którym znajdują się stopy. 
Osłona izolacyjna - osłona wykonana w celu uniemożliwienia dotknięcia 
elementów w części dostępnej, na których może się pojawić niebezpieczne napięcie 
np. na pancerzu metalowym kabla. 
Ziemia odniesienia - miejsce w którym prąd uziemienia nie powoduje zauważalnej 
różnicy potencjałów pomiędzy dwoma dowolnymi punktami. 
Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, 
umieszczony poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku 
znajduje. 
Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części 
z ziemią poprzez odpowiednią instalację. 
Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej 
powierzchni styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 
Może występować jako: 
- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia), 
- sztuczny (wykonany w celu uziemienia), 

Jako podstawę przyjmuje się wykorzystanie uziomów naturalnych, jednak w 
przypadku braku możliwości lub nieopłacalności ich zastosowania, wykonuje się 
uziomy sztuczne. 
Materiały stosowane na uziomy sztuczne: 
- Stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 
- Miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
Zwody - górna część urządzenia piorunochronnego przeznaczona do 
przechwytywania uderzenia pioruna. 
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Jako zwody, ze względów ekonomicznych i zgodnie z zaleceniami normy, wykorzystuje się 
metalowe lub żelbetowe elementy dachu (szczególnie te, które wystają ponad dach). 

Rodzaje zwodów: 
- Zwody naturalne - zewnętrzne lub wewnętrzne metalowe pokrycia i konstrukcje 

nośne dachów, a ich zastosowanie dotyczy wszystkich rodzajów ochrony obiektów 
(podstawowej, obostrzonej i specjalnej). Wykorzystanie elementów dachu jako 
zwody naturalne jest możliwe jeśli spełnione są dodatkowe warunki: 
1. grubość blachy elementu musi być większa od 0,5 mm dla stali, cynku i 

miedzi oraz 1 mm dla aluminium 
2. krople metalu wytopione przez piorun nie mogą przedostać się do wnętrza 
budynku, 

- Zwody sztuczne - wykonywane w przypadku braku możliwości zastosowania 
elementów dachu jako zwody naturalne, ze względu na konstrukcję dachu lub 
konieczności spełnienia warunków dodatkowych. Zwody montowane 
bezpośrednio na obiekcie określa się jako nieizolowane, natomiast montowane 
obok lub nad obiektem nazywa się izolowanym. Rozróżnia się zwody poziome 
(niskie, podwyższone i wysokie) i pionowe. Ochronę odgromową z 
zastosowaniem zwodów poziomych niskich lub podwyższonych nazwano ochroną 
klatkową, natomiast z zastosowaniem zwodów pionowych lub poziomych 
wysokich nazwano ochroną strefową. Ochrona strefowa wymaga takiego dobrania 
wysokości montażu zwodów, aby cały chroniony obiekt znalazł się w strefie 
ochronnej (wyznaczonej przez zwód i jego kąt ochronny). 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed układaniem 
zwodów lub elementów instalacji uziemienia, mający na celu zapewnienie możliwości 
ułożenia instalacji zgodnie z dokumentacją. Zalicza się tu następujące grupy 
czynności: 
- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 
- kucie bruzd, 
- osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 
- osadzanie klocków w podłożu lub na powierzchni, w tym ich klejenie, 
- montaż uchwytów i zacisków drutu, taśmy, bednarki a także elementów, które 

mają być chronione np. części metalowe instalacji wentylacyjnych, odbiorczych, 
masztów itp. 

Ochrona wewnętrzna - zespół działań i urządzeń zapewniający bezpieczeństwo i 
ochronę przed skutkami wyładowań piorunowych, ludziom znajdującym się w 
budynku. Realizowana jest poprzez: wykonanie ekwipotencjalizacji wszystkich 
urządzeń i elementów metalowych, zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych 
lub stosowanie dodatkowych środków ochrony 
1.4. 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. 
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 



6 

 

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. 
2. 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). 
2.1. 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 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 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, 
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- 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. 
2.2. Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. 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. 
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. 
Napięcie znamionowe izolacji 750V. 
Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla 
przekroju żył do 10 mm2 należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 
2.2.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
Przepusty kablowe i osłony krawędzi - Kable i przewody układane bezpośrednio 
na podłodze należy chronić poprzez stosowanie osłon (rury instalacyjne, listwy 
podłogowe). 
Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) 
wykonane z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe - zasadą jest 
używanie materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub 
trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w 
wysokiej temperaturze gazy nie są szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje 
wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę otoczenia w zakresie od - 5 do + 
60°C, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania rur z tworzyw 
sztucznych lekkich i średnich.  
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). 
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. 
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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 φ 60 mm, sufitowa lub końcowa φ 

60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa φ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu-
trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm2. Puszki 
elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 
przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków" i / lub wkrętów. 
Pozostały osprzęt - ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić 
można kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, 
zaciski ochronne itp. 
2.2.3. Sprzęt instalacyjny 
Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 
natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 
• Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w 

puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków". 
• Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów. 
• Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 

przekroju 1,0÷2,5 mm2. 
• Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 
• Podstawowe dane techniczne: 

- napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 
- prąd znamionowy: do 10 A, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

2.2.4. Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach 
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

• Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach φ 60 mm za pomocą wkrętów lub 
„pazurków". 

• Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w 
styk ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za 
pomocą wkrętów lub przyklejane. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 
przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 
wtykowego. 
Obudowy gniazd należy wykonać z materiałów niepalnych lub niepodtrzymujących 
płomienia. 
Podstawowe dane techniczne gniazd: 
- napięcie znamionowe: 250V lub 250V/ 
- prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
- stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 
- stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 
2.2.5. Sprzęt oświetleniowy 
Wypusty sufitowe i ścienne powinny być przystosowane do instalowania opraw 
oświetleniowych, przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może 
być mniejszy od 1 mm2, a napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli 
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przewody układane są w rurkach stalowych lub otworach prefabrykowanych 
elementów budowlanych oraz 300 V w pozostałych przypadkach. 
 
OPRAWA 1  
Oprawa wpuszczana LED.  
wytrzymałości mechanicznej Wykończenie pierścień z blachy stalowej, malowana 
proszkowo epoksydową uprzedniej fosforanowanie. Optyka w satynowej 
anodyzowanego aluminium, szerokokątny (LA).  
Zamknięcie LED ochronę antyodblaskowy w opalowego poliwęglanu. Montaż 
wpuszczany (na suficie od 5mm do 30mm grubości). Średnica: 200 mm H = 63 mm 
Stopień ochrony: IP44 Kolor: Biały 01 9016  
05 szary RAL9006  
 
OPRAWA 2 
Oprawa wpuszczana LED. wytrzymałości mechanicznej Wykończenie pierścień z 
blachy stalowej, malowana proszkowo epoksydową uprzedniej fosforanowanie. 
Optyka w satynowej anodyzowanego aluminium, szerokokątny (LA). Zamknięcie LED 
ochronę antyodblaskowy w opalowego poliwęglanu. Montaż wpuszczany (na suficie 
od 5mm do 30mm grubości). Średnica: 200 mm H = 63 mm Stopień ochrony: IP44  
Kolor: Biały 01 9016 05 szary RAL9006  
 
OPRAWA 3 
Oprawa wpuszczana LED.  
wytrzymałości mechanicznej Wykończenie pierścień z blachy stalowej, malowana 
proszkowo epoksydową uprzedniej fosforanowanie. Optyka w satynowej 
anodyzowanego aluminium, szerokokątny (LA). Zamknięcie LED ochronę 
antyodblaskowy w opalowego poliwęglanu. Montaż wpuszczany (na suficie od 5mm 
do 30mm grubości). Średnica: 200 mm H = 73 mm Stopień ochrony: IP44 Kolor: 
Biały 01 9016 05 szary RAL9006  
 
 
2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów do robót montażowych 
Wyroby do robót montażowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają 
następujące warunki: 
- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji 

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST 
- są właściwie oznakowane i opakowane 
- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami 
odniesienia 
- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie 
przygotowanych prefabrykatów również karty katalogowe wyrobów lub firmowe 
wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów 
nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy. 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
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W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie 
„B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent zabezpiecza 
przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym 
należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach 
foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: 
deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. 
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno 
być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów  
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach 
(oznaczenie „B") lub w krążkach (oznaczenie „K"), końce przewodów producent 
zabezpiecza przed przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza 
opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 

Pozostały sprzęt, osprzęt wraz z osprzętem pomocniczym należy przechowywać w 
oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 
chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszcz, mróz oraz zawilgoceniem. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych 
powinno być suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 
3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-7, 
 pkt 3 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru. 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4 
4.2. Transport materiałów 
Podczas transportu na budowę należy zachować ostrożność aby nie uszkodzić 
materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu wynoszą 
dla bębnów: -i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 
Stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń 
transportowych. 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 

CPV 
45000000-7, pkt 5 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych 
robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz 
poleceniami inspektora nadzoru. 
5.3.  Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i 
odbiorników energii elektrycznej 
Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć 
niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama 
uwaga dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej 
montowanego na ścianach. 
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Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 
połączeń. 
Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym 
zainstalowaniu opraw. 
Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 
przyłączanie odbiorów      1-fazowych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 
niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 
Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 
wyposażeniem pomieszczenia. 
W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania 
sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 
Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 
pomieszczeniu było jednakowe. 
Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 
styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki 
sposób, aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny 
do prawego bieguna. 
Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 
będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 
Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 
planami instalacji i schematami. 
5.4.  Instalacja połączeń wyrównawczych 
Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 
elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta 
składa się z połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), 
miejscowego (dodatkowego - dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i 
nieuziemionego. Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 
ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 
Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji 
budynku tj. w  piwnicy. 
Do głównej szyny uziemiającej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 
ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu - głównej szyny uziemiającej. 
W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 
elementami metalowymi, należy stosować iskierniki . 
Dla instalacji połączeń wyrównawczych w rozdzielnicach zasilających zewnętrzne 
obwody oświetleniowe należy stosować odgromniki zaworowe pomiędzy 
przewodami fazowymi a uziemieniem instalacji piorunochronnej. 
-  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" 

Kod CPV 45000000-07 pkt 6 
6.2. Szczegółowy wykaz oraz zakres badań pomontażowych i kontrolnych 

instalacji piorunochronnych i uziemień zawarty jest w normach PN-IEC 
61024-1-2:2002, PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

6.3. 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 ustaloną w dokumentacji powykonawczej, 
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- stanu wszystkich elementów instalacji oraz stanu i kompletności dokumentacji 
dotyczącej zastosowanych materiałów 

- pomiarach rezystancji instalacji lub jej elementów, zgodnie z zasadami 
przeprowadzania badań 
Pomiar rezystancji uziemienia wykonuje się przy prądzie przemiennym np. metodą 

techniczną przy użyciu woltomierza, którego wewnętrzna impedancja musi wynosić 
minimum 200 Ω/V (dla zasilania z sieci), oraz źródło prądu powinno być izolowane 
od sieci elektroenergetycznej np. przez transformator dwuuzwojeniowy. 
- 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. 
6.4.  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 nie 
mającą zasadniczego wpływu na jakość funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i 
wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania 

ogólne"  
Kod CPV 45000000-7, pkt 7 

7.2. 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., 
- dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 
- dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 
7.3. 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. 
 
8.        ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod 
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CPV 45000000-7, pkt 8 
8.2. Warunki odbioru instalacji i urządzeń zasilających 
8.2.1. Odbiór międzyoperacyjny 
Odbiór międzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakończeniu danego etapu robót 
mających wpływ na wykonanie dalszych prac. 
Odbiorowi takiemu mogą podlegać m.in.: 
- przygotowanie podłoża do montażu kabli i przewodów, łączników, gniazd, opraw 

oświetleniowych, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej oraz innego 
osprzętu, 

8.2.2. instalacja, której pełne wykonanie uwarunkowane jest wykonaniem robót 
przez inne branże lub odwrotnie, gdy prace innych branż wymagają 
zakończenia robót instalacji elektrycznej  

8.2.3. Odbiór częściowy 
Należy przeprowadzić badanie pomontażowe częściowe robót zanikających oraz 
elementów urządzeń, które ulegają zakryciu (np. wszelkie roboty zanikające), 
uniemożliwiając ocenę prawidłowości ich wykonania po całkowitym ukończeniu prac. 
Podczas odbioru należy sprawdzić prawidłowość montażu oraz zgodność z 
obowiązującymi przepisami i projektem: 
- wydzielonych instalacji wtynkowych i podtynkowych, 
8.2.4. Odbiór końcowy 
Badania pomontażowe jako techniczne sprawdzenie jakości wykonanych robót 
należy przeprowadzić po zakończeniu robót elektrycznych przed przekazaniem 
użytkownikowi urządzeń zasilających. 
Zakres badań obejmuje sprawdzenie: 
- dla napięć do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji, 
- dla napięć powyżej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraz sprawdzenie 

oznaczenia kabla, ciągłości żył i zgodności faz, próba napięciowa kabla. Badania 
napięciem probierczym wykonuje się tylko jeden raz. 
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. 
 
 
9.        PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST 

„Wymagania ogólne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 
Rozliczenie robót montażowych instalacji elektrycznych 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 pogwarancyjnego. 
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 

zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 
Ceny jednostkowe wykonania, robót instalacji elektrycznych lub kwoty ryczałtowe 
obejmujące roboty instalacyjne uwzględniają również: 
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- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przesławnych 

umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m (jeśli taka konieczność 
występuje), 

- usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót, 
- uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w 

specyfikacji technicznej szczegółowej, 
- likwidację stanowiska roboczego. 
W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy 
rusztowań niezbędnych do wykonania robót na wysokości do 4 m od poziomu 
terenu. 
Przy rozliczaniu robót według uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbędnych 
rusztowań mogą być uwzględnione w tych cenach lub stanowić podstawę oddzielnej 
płatności. Sposób rozliczenia kosztów montażu, demontażu i pracy rusztowań 
koniecznych do wykonywania robót na wysokości powyżej 4 m, należy ustalić w 
postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegółowej) SST robót w zakresie 
instalacji oraz opraw elektrycznych opracowanej dla realizowanego przedmiotu 
zamówienia. 
 
10.       DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1. Normy 
 
PN-IEC 60364-1:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-4-
41:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona 
przeciwporażeniowa. 

PN-IEC 60364-4-
42:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego. 

PN-IEC 60364-4-
43:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

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 60364-5-51: 
2000 

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 i 
montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa 
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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-IEC 60364-6-
61:2000 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 

PN-IEC 60364-7-
701:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen 
natryskowy. 

PN-IEC 60364-7-
702:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/ Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Baseny pływackie i inne. 

PN-IEC 60364-7-
704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

PN-IEC 60364-7-
705:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. 
Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i 
ogrodniczych. 

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

PN-EN 50146:2002 
(U) 

Wyposażenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych. 

PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu 
człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 
identyfikacyjne zacisków urządzeń i zakończeń żył 
przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 

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. 



16 

 

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. 

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-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. 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania 

ogólne. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

obostrzona. 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona 

specjalna. 

 
10.2. 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). 
10.3. 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 



17 

 

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). 

10.4. 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. 
 

 
 
 
 
 
 
 


